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Funda~io Instituto Brasilciro de Gcogrnfia e Estatistica 
Comiu.G.o E6pe.c.ia1. de Planejamento, Cotww.Ce e. Ava.li..a~O.o dM E6.t.a.t:Z6.ti.C1L6 AgJtopec.uM.iM 

N 0 T A P R t V 1 A 

Como uc.laJtecunento ao6 fL6uM.io6 de da.do6 e. in61J-'una~.ou da 

FUWVA~AO INSTJHITO BRASILEIRO VE GEOGRArTA E ESTAT1STICA , .tolt.Ha-6e opolt.tuno inoo!tntalt que 

o Veelte.to nQ 68.678, de 25 de ma.<.o de. 1971, Clt..<.ou no IBGE a ConliAJ.>ao EJ.>pec.ial. de Planc.ja

men..to, Contlto .f.e e AvaLW.~G.o dM E6.t.a.t:Z6.ticM AgMpec.uM.iM - CEPAGRO - que , de acoltdo com 

o Cllt.ti.go 4Q do U.t.culo dee~te:to , Q: coM.tdi.uda de 7 (J.>e:tel memblto<>, <.en.do 3 (.tltu l JtepJtuen 

.tan.tu da Funda~.ao IBGE, 3 (.tlt.M ) do M.<.,UJ.>.t~o da AgJt.<.cu.e..:tuJta, e p!t.U-Ulida pe..e.o V.i.lletoJt 

Tecn.<.co do IBGE. 

Cump!Iindo o que u.tabe...f.ec.e o Mligo 2Q do de.Cite..to enunCW. 

do, a CEPAGRO ap1tovou em malt~o de 7972 o Plano On.<.c.o de EJ.>ta.:t:::W.ti.cM Agltopec.uM.ia,~ co1Mi 

de..~tadM eMe..nc..i.a..W ao planejamento 6oc.io-econom.<.co do Pa16 e 0. SegUitruv;.a Nac.ionat, coM 

.tante de PJtogltamM e PMje..tM EJ.>pecl.Q.<.coJ.> em execu~o. 

E6.tabe...f.e.c.e o dee1te..to, (§ 79 do aJt.t. 2Q) qttc. o Plano On.<.co, 

bem como M de..eibe..~ta~ou da CEPAGRO J.>Oblte uta.:t:::W.ti.cM agJtapecuM.iM, .toltnaJt-6e-iio compu-:f_ 

tJoJt.<.o6 paM OJ.> oJtgiiotJ da Acbni.ni<>.tltac;.iio Fede!ta£., dilte..ta e .<.nd-<-lte..ta e palta M ent.<.dade<> a 

e...f.a v.<.ncu.f.a.dM . 

Face a necUJ.>.ida.de. de p!tOve..Jt OJ.> COMW!U.doJtU de .i.noO ·Wl~ 

~. oe-~> Mb!te. ut.r:tt2t.ticM ag!UcofM, de dadotJ m~ a.tua.cizado<. Mblf.e otJ p!todu.tM ag'ti.col:M 

p!!A..o/t..UiiJr...i..o6 , de. modo a pe.JuJU..:UJt o acompanltamen.to "paJt.<.-pct66u" dct6 !tUpe.ct.<.vM <>a 6JtM e 

6oJtnece..Jt ao 6.(.naf de c.ada. a110 civil M u.Uma..ti.vM de co.e.he...<.ta dM.te..~ pJtodu:to6 a n.Zvet na. 

c.ional., bem M6.im, po6.te..ltio!tmen.te. , p!tocUitando a:tende..Jt ao~ :te..ltmo6 do de.Cite..to nil 74.084 de. 

20 de ma.<.o de 1974 que. u.tabe...f.e.c.e..u a P.f..a.rto Gelf.a.f. de In6ol!mac;.oe.<> E<.t.r:td<>:ticM e Ge.og:ui~.i eM 

do IBGE, 6oi .i.mplantado em 1973 o LEVANTA.\fEI-ffO SISTEMATICO VA PROVUC:AO AGRTCOLA- pe<>quiM 

me.tll>al. de p1te.v.i...6iio e. acompanhame.nt.o dM J.>a6JtM ag!Uco.f.IL6 no ana c.iv.<..e., p!!oje..to u.te p~ 

.te.nc.e.ttte. ao PMgJtama de Ape1!.6e..i.c;.oamento dM E6.t.a.t:Z6:ticM Aglt.OpecuM.iM ConUnuM, do Pla 

no On.<.co. 

A c.ooJtdena~iio :tec.nic.a e a e.xec.u~O.o doll .tltabal.hoJ.> Jte..R.a.t!:. 
vo6 ao LEVANTAtfENTO SISTEMATICO VA PROVllCliO AGRTCOLA <>ao cla JteJ.>pon~abil-<-da.de do IBGE, <>e.!!_ 

do lf.eatizadM a n.Zvei. naci.onai. pe.i.o Vepa.Jt.t.ame.nt.o de. E6-t.a.t:.W:tic.M AgJtope.c.uM.iM e. a. nZve..£. 

u.tadual. pe...f.M Ve...f.egac.iM de E6.ta.U<>:t.<.ca.. 

NM Lhuda.du da FedCJtac;O.o, M a..ti.vida.de.6 de .f.evantame.nto, 

c.ontlto.f.e. e. ava.f..i...a.~o dM u.ta.t26:t..i..c.M agJtope.c.uM.iM 6iio exelf.c.idM pe...f.o~ G!tupo6 de. Coo!tde

Hac;.ao de E6ta.:t:::W:ticM AgJtOpe.c.uM.iM, Clt..<.a.do6 pe.la Re.6o.f.uc;.iio COV/352/73 de 13/04/73, p!te.6:{ 



dido& e cooltdenado& .tecrU.camente pehu Vete.gac.UU. de E&.ta.tlt,.tA..ca do 1BGE, do& qua.U. ~ 

cipam 1tep1tu.en.tante.1> do Hi.Jti.Atvuo da Ag!tA..cu.Uwul, E/.!ATER, See~te.t.aJL.i.a de AgltA..cuf...tWta. e 

Planejamen.to do& [&.tada& e outlw& o!tgao& .Ugado& diJr.e-to. ou indiJr.e.tame.nte ao ptenejamento, 

expeltA..me n..tat;.iio, u..tau.&tica, a&&i&.teHcia, 6omento, exten&ao e e~tecU-to ag!tlcotah, bern a& 

&.tm, a com(')tcia.uzat;.ii.o e .Utdu&~zat;.iio de p~todu.to& e inhunw& ag!tlcotah, quCJt da li!t.ea 

piih.Uca, como pltA..vada. 

Palta a metho!t c.onhecut;.M de heu& objetivoh e a.te.ndendo ao 

fupo&to no Regu.famcn-to 11t:te1tno, o& GCEAS vern in&talando em cad a urU.dade. da 6<'dCJtac;ao, 06 

&egubt.tu. oltganihma&: 

a) Comi&&ou. re.cnica& E&pe.c.ia.Uzada& (COTE) po!t p.!Wdu.to a.gJt2cota ou 

glt.upoh de p.~odu.to& a6inh, pa.lta o e&.t.udo e M6M601tame.n-to .tecn.i..co 

u.pe.cia.Li..za.do pe!tmane.nte. a a&&unto& upeu6icoh de .i.JtteJtu&e do 

GCEA; 

b) Comi&hoel> Regiona.i& de Et..ta.tlt,tic.M Ag1topecuMia& (COREA) - il'lh.ta.

.l.a.dM em ca.da. murU.upio &ede de. Agencia. de Cote-to. do IBGE, com j~ 

wdit;.O,o no& murU.upio& que. a compoe, cooltde.nada pe.to Chene da. Ag~ 

cia de Cote-to. e compo&.ta polt lte~e.J.>en.t.at;.oe.& toe~ de oltgaa& pub~ 

co& { 6ed('}taih, e.&.taduaih e 1tegio1t!IA..6) e e.n:ti..dadu p.uvada,~, do &e 

.tolt agltopecu~o; 

c) Comi&&oe.& MurU.upaih de. E&.ta.tlt,tic.M AgltopecuMIM (Cmf[A) - inh~ 

la.da& noh de11Jai& murU.upiO& de cacla wu.da.de. da 6e.deJtat;.iio, cooJtden~ 

da de pit<' 6eltencia pOit ltep!te& en-tante tocltt de oltgao que. pa.,~-f:icipe 

do GCEA e compo& .ta de lteplte&en.ta.t;.oe& Mme.f./uutte.& da& 6oJurlacl.u na~ C!!_ 

nti&&oe& Reg.tona.i&, mat. que .tenltam a.tua.t;.ao no murU.upio lte.&pectivo. 
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A P R E S E N T A ~ A·O 

A Funda.t;.ii.o 1M.tli.u;to B!UL6ileJ.JLO de. Ge.ogM-6-i-a e. E~:tc.t16tic.a -

- IBGE, abr.avu da. ComiMii.o E~pe.ua.t de. P.l'.a.nejamento, Con-Oto.l'.e. e. Ava.l'.iat;.ii.o dcv., E~:tc.tl6tic.cv., Ag!top~ 

c.ua,ucv., (CEPAGRO), divui.ga M u.t<ina.t.ivM dM ~a6!UL6 ~!tlc.o.l'.M de. p!t.Oduto~ plt.(o~o~ pevta. o a.no 

de. 1979, c.om ~il.u.a..t;.iio no mu de. MARCO. A~ .in6oJtmttt;.ou ~ii.o obtidM pelo LEVANTAJ.!ENTO S1STE/.!ATIC0 VA 

PROVUCliO AGRTCOLA - puqu-Wa. me.lt6a..l'. de. p!te.v.U.ii.o e a.c.ompa.nhame.nto dcv., ~a6!UL6 ag!tlc.o.l'.cv., no ano uvil 

e. de. Jtupolt6a.bilida.de do VepaJL.tamento de EM.£Lt1l,tic.cv., Aglt.Opec.uM..icv., do 1BGE. 

2. E a.pltu enta.da., nute. me.&, a. 3a.. utima.tiva. a. n1vel na.c..tona..l'. pevta. 

1. CAFE (em c.oc.ol 4. SISAL 

2. GUARANA (c.uit.tva.do) 5. SOJA 

3. JUTA 

3. Re.g.U.t!ta.-~e. a. 2a. utima.tiva nac..tona..l'. pa.Jta. o~ p!toduto-6: 

1. ALGOVliO ARBUREO 5. FE1JA.O ( Ia. f.>a.6Jta) 

2. AMENVOJM ( Ia.. M6Jta.) 6. MALVA 

3. BATATA-1NGLESA (Itt. M 6Jta) 7. RAMI 

4. COCO-VA-BAT A 8. UVA 

4. Ap!tuenta.-f.> e a Ia.. utima.tiva a. n2vel 11auona..t pMa: 

1. ABACAXI 5 . MAMONA (em b~a.6 l 

2. BANANA 6. .V.ANVIOCA 

3. CANA-VE-ACOCAR 8. TRIGO 

4. LARANJA 

5. Pevta. of.> p!toduto-6 ALGOVliO HERBACEO, ALHO, AMENVOIM (2a.. J.>a.6Jta.l, A~ 

ROZ, BATATA-JNGLESA (2a. . .6a6Jta), CEBOLA, FEIJAO (2a. M6Jta.), FUMO, MILHO, SORGO GRAN1FERO e TO/.IATE, 

~ii.o a.pltue.n.ta.dcv., in6oJtma.t;.ou pa.!ta gJtande pAAte dcv., Unida.du da. Fe.de.Jta.t;.iio onde. Uf.>U pltOduto-6 ~ iio .<.~ 

vutiga.do-6, nii.o t.e.ndo poMZve.l a.inda., pela dive.M-<.6-ic.at;.ao do~ c.a..l'.e.ndM.io~ ~!tlc.o.l'.M Jte.giona.-U de.MU 

plt.Oduto-6, fupolt-H de. .in6oJtma.t;.OU a. n1vel nauonal.. 

6. Pevta. deteJtm.inadM c.uit.tvo~ de inve.Jtno, c.omo AVEIA (g!tao), CENTEJO 

e. CEVAVA, que. ~e enc.o•t.Ota.m em pe.!tlodo de en.t~f.>a.6M, M pltimU/tcv., e-6tima.tivM pevta. a J.>a.6Jta. de. 1979 

deve.Jtii.o uta.Jt fupon1ve.M no pe.!tlodo a.bJu:i./mJ. 

l -7. Pa.Jta. o CAC';'J f.>a.o apJtuenta.dcv., novM Jte.ti6.(c.a.t;.ou dM da.do-6 p!tef.i 

m.ina.Jtu da. f.>a.6Jta. de 1978 dev.ido a Jte.c.e.ntM .tn·64Jtmat;.ou da CEPLAC (B.Itcv.,ma.) Mblte a. "M6Jta. plt.(nc..tpa.l" 

de c.ac.au na Ba.h.ta., c.om c.o.l'.heita. 6.(na.l'. p!tev.U,.ta! pevta. a.bw./79. Agua.Jtda-t.e. a. p!time.i!ta.' utima.tiva. da 

"~a6Jta. tempo!tii." de. c.ac.a.u pa.!ta. 1979, na Bahia, que. devw ~elt .itt6oJtma.da. pe..l'.a. CEPLAC (BJtMilia.l, no P.£ 

!tlodo abw./ma.io. 
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22. Mandioca . . • . . • • • . • . . • . • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . . . • . • . • • • . • • . . • • . • • • • • • • • • . . • . . • 56 

23. 11i1ho ..•••....•..•••••.•.••••.•.••••••.••.••••.••••.•..........••..• • •• • • •• • • · • • · • · · • 

24. Pimenta-do-reino ••.••.••..•.•••••••••.•••.•••••••••••..••......••••.••••••.•••••• ·. · • 

25. Sisal (em fibra) ................................................................ · .. • • 

26. Soja •••..••.••.••.•.••.••••••.••..•••••••••••.••• • • • • • • • • • · • · · • • · · • • • • • • · • • • • • • • • · · · · 

27. Tomate ••..••.•.•.••.••.••.••••.••••••.••••••.•••..••.•.••.•••.•••..•••..• • • .• • • · • · • • · 

28, Trigo ••...••...••..•.....•...•.••••••.....••••••.•.••...••••...•....•.••••• · • · · • · • • • · 

29, Uva ••.•..•.•.•...•••••••.••••.•.••.••••. • · • • • · • • • · • • • · · • · • • · • • • • • · • • · · • • • • • • • • • • • • • • • 

2a. Prioridade 

1. A 1 ho . . .•.....•....••••••..•.•.•••••••. -.•.• •• , ••••••....••...••••.• • • · • • • · · • • · • · • · · • • · • 
•/ 

2. 1\v·-:i a .•.....•..•...•......... ·- • ••.••..•.••••••••••.•••....•.••••• · • • • • · • · • · • • • · • • ·.-.-· · 

3. Cente'i u .. ~ .. '" .......................................................................... . 
4. Ccvada .......•..............••••••..••..•••...••.•.•.•.....•••••••••..••.••••••••... · · 

5. Guarana (cultivado) •..•.•.••••....••...•..•••••••••.••....•.••.•.•••.••.•••••••.••..•. 

6. Rami (em fib ra) .•.......•.•••.•••••••.•.•.••.•••.•••...........•.••..••••.•.••• · • · • • · • 

7. Sorgo granifero .•.•••.•••.••...••..•....•••.•••.•••••...•......•.•...•..•....••.•••••• 
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3. Resultados: dezembro/78 - ma~o/79, para algumas UFs e participa~ao re1ativa na pro-
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEM~TICO DA PRODU~~O AGRICOLA MAR~0/79 

Produtos de primeira prioridade, para fins de infonnar;ao 

1. ABACAXI 

A produr;ao esperada de abacaxi para 1979, em 1a. estimativa, a nive1 nacional, e de 
405 947 mil frutos, superior em 7,06% da obt ida em 1978, quando for am produzi dos 379 165 m1 1 frutos.· 

Em relar;ao a informar;ao de fevereiro, quando, para o conjunto dos Estados do Amazonas, Ceara, Rio 
Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo, San 
ta Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goias, era estimada uma produr;ao 
de 390 398 mil frutos, observa-se, neste mes, 0 acrescimo de 0,59% na mesma area geografica, decor 
rente de alterar;oes positivas nas estimativas do Estado da Paraiba, embora tenha sido registrada re 
dur;ao no Rio Grande do Sul. 

Sao apresentadas, neste mes, as primeiras estimativas dos Estados do Rio de Janeiro e Parana. 

PARATBA- 0 GCEA-PB informa, face a novos levantamentos procedidos, o acrescimo de 2,08% na estima 
tiva da area plantada e destinada a colheita, nesta safra, situando-a em 6 572 ha, com 

igual acrescimo na produr;ao esperada . Como rendimento media previsto em 18 281 frutos /ha, igual 
ao anteriormente estimado, e aguardada uma produr;ao de 120 143 mil frutos. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, comunica, em la. estimativa, uma area plantada e destinada a co1heita, 
nesta safra, de 313 ha, inferior em 20,15% da colhida na safra de 1978 , em virtude 

do abandono de algumas areas cultivadas nos municipios de CAMPOS e SAO JOAO DA BARRA, maiores prod~ 
tores do estado. Com a produtividade prevista de 13 498 frutos/ha, e esperada, inicia1mente, uma 
produr;ao de 4 225 mil frutos. 

PARAN~ uma 0 GCEA-PR informa, nesta primeira informar;ao sabre o abacaxi para a safra de 1979, 
area plantada e destinada a colheita de 101 ha, superior em 65,57~ da area co1hida na sa 

fra anterior . Com a produtividade inicia1mente prevista em 15 931 frutos/ha, representando umacre~ 
cimo de 35,16% sabre o obtido na safra passada, e esperada uma produr;ao de 1 609 mil frutos. 

RIO GRANDE DO SUL - Levantamentos procedidos pelo GCEA-RS, permitiram verificar que a area p1antada 

e destinadaaco1heita,nestasafra,e de 2100 ha, inferior em 1,085; da estimada 
em fevereiro. Com a produtividade prevista de 11 349 frutos/ha, superior em 0,39% da informada an 
teriormente, e esperada agora uma produr;ao de 23 833 mil frutos. 

Prer;o medio pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Amazonas . . ............... . 

Rio Grande do Norte ...... . 
Alagoas .................. . 
Bahia .................... . 
Rio Grande do Sul ........ . 
Mato Grosso do Sul ....... . 
Mato Grosso .............. . 

2. ALGODAO ARBOREO 

Cr$/frutos 

7,85 
3,00 
3,50 
2,10 
7,83 
7,57 
5,36 

A produr;ao nacional esperada de algodao arboreo para 1979 em 2a. estimativa e de 

521 114 t, superior em 1,36% da prevista em fevereiro, decorrente de acrescimos nas estimativas dos 
Estados do Maranhao e Paraiba. 

Em relar;ao a produr;ao brasileira obtida em 1978, que alcanr;ou a 461 797 t, estima-se para esta sa 
fra, ate o momenta, o acrescimo de 12,84%. 
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MARANHAO - 0 GCEA-MA, com base em recentes 1evantamentos rea1izados no periodo, informa o acrescimo 
de 3,63% na estimativa da area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita, nesta 

safra, situando-a em 50 593 ha. Como rendimento medio esperado de 250 kg/ha, e prevista uma co 
lhcita de 12 669 t. Acrescenta o GCEA-M~que as a1tera~oes registradas nas estimativas, neste mes, 
dccorreram de modifica~oes nas estimativas de areas a serem co1hidas nos municipios de BARRA DO COR 
DA e SAO JOAO DOS PATOS. 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN comunica que, aproveitando a ocorrencia de precipita~oes p1uviais na 
segunda quinzena de fevereiro, foram iniciadas as atividades de p1antio de n£ 

vos algodoais. Entretanto, as opera~oes de cultivo do solo e plantio foram interrompidas no mes de 
mar~o. em virtude da insuficiencia de umidade, pela cessa~ao das chuvas. Os a1godoais em idade pr£ 
dutiva encontram-se atualmente, na fase de tratos culturais, destacando-se as praticas de poda e liE!_ 
peza das plantas. Ja foi observada em numerosas 1avouras a incidencia da "LAGARTA DAS FOLHAS" pr~ 

ga tipica dos algodoais. Todavia, como esse ataque ainda e incipiente, nao ha apreensoes por parte 
dos agricultores, que consideram a sua a~ao, ate o momenta, como uma especie de "poda" dos alg~ 

doais miliS idosos. Pcrmanecem, neste mes, as estimativas de fevereiro. Em uma area ocupada com 
pes em produ~ao e destinada a colheita, de 422 248 ha e rendimento medio esperado de 182 kg/ha, e 
es timada, pre 1 imi narmente, uma produ~ao de 76 952 t. 

PARATOA- 0 GCEA-PB, de acordo com novos levantamentos realizados nos municipios produtores, infor 
rna, neste mes, 0 acrescimo de 0,45% na estimativa da area ocupada com pes em produ~ao e 

destinada a colheita, nesta safra, situando-a em 466 680 ha. Com a produtividade esperada de 232 
kg/ha, superior em 5,94% da anteriormente prevista, urna vez que as condi~oes climaticas foram favo 
raveis, no periodo, e aguardada agora uma colheita de 108 223 t. 

Pre)O mcdio pago ao produtor no mes: 
U.F. Cr$/kg 

Maranhao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
Rio Grande do Norte . . . . . . . . 10,33 
Alagoas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 

3. ALGODAO HEROACEO (em caro~o) 

.A produ~jU esperada de algodao herbaceo para 1979 em 3a. estimativa para o conjunto 

dos Estados do Maranhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Sao Pau 
lo, Parana, Mato Grosso do Su1 e Goias; em 2a. estimativa para os Estados do Ceara e Mato Grosso 
e em 1a. estimativa para Sergipe, totaliza 1 174 376 t, superior em 8,00% da obtida na safra de 
1978 na mesma area geografica. 
Relativamcnte a informa~ao de fevereiro, quando foi estimada uma produ~ao de 1 151 890 t para as 
Unidades da Federa~ao acima mencionadas, a exce~ao do Ceara, ocorreu, neste mes, quando considera 
da a mesma area geografica, urn acrescimo de 1,47% devido as altera~oes havidas nas estimativas da 
Paraiba, Minas Gerais, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goias. Aguardam-se as prj_ 
meiras informa~oes do Estado de A1agoas para que possa ser conhecida a estimativa da produ~ao na 

ctonal de algodao hcrbaceo, em caro~o, na safra de 1979. 

PARATBA- 0 GCEA-PB, apos novos levantamentos procedidos no periodo, informa oacrescimo de 0,51~ 
na estimativa da area p1antada, situando-a em 114 750 ha. Como rendimento medio esp~ 

rado de 480 kg/ha, superior em 9,34% do estimado em fevereiro, e prevista agora uma colheita de 

55 038 t. 

SERGIPE - 0 GCEA-SE, informa, em fase de inten~ao de plantio, uma area provavel a ser plantada, 
nesta safra, de 20 849 ha, superior em 45,06% da colhida em 1978. Com a produtividade 
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esperada de 264 kg/ha, superior em 3,13% da obtida na safra precedente, e prevista, neste n~s. 

uma produ~ao de 5 504 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG de acordo com levantamentos efetuados no periodo nas zonas produtoras de 
a 1 godao herb a ceo, i nforma uma a rea efeti vamente p 1 antada de 99 944 ha, inferior 

em 0,15% da estimada em feverei ro. Com o rendimento medio esperado de 892 kg/ha, superior 5,81% 
do i nformado no mes anterior' e' aguardada uma co 1 hei ta de 89 109 t. 

SM PAULO - 0 GCEA-SP comunica que na .regL3o de PRESIDENT[ PRUDENTE a colheita do algodao vern se 
processando normalmente, favorecida pelas boas condi~oes climaticas do periodo. Apr~ 

ximadamente 45% da area total plantada nessa regiao ja foram colhidcs, cujo produto pode ser 
classificado como"de boa qualidade". A remunera~ao dos trabalhos de colheita oscila entre 
Cr$ 20,00 e Cr$ 25,00/arroba. A media dos "pre<;os pagos aos produtores" e de Cr$ 162,00/arroba. 
Na regiao de MARlLIA, aproximadan~nte 50% da area plantada com a malvacea ja se encontram colhj_ 
dos. E prevista pequena redu<;ao da produtividade na regiao de PARAGUA~U PAULISTA. Em RIBEIRAO 
PRETO a colheita tambem ja foi iniciada, ficando em torno de Cr$ 23,00/arroba para o pagamentoda 
opera~ao de "apanha". Em uma area plantada de 273 900 ha, igual a i nformada em feverei ro e ren 
dimento medio esperado de 1 342 kg/ha, superior em 0,45% do anteriormente previsto, e aguardada 
uma colheita de 367 500 t. 

PARANi't.- 0 GCEA-PR, com base em investiga~oes realizadas no mes, informa uma area efetivamente 
plantada de 285 000 ha, inferior em 8,06% da estimada preliminarmente em fevereiro. A 

estiagem ocorrida nos meses de setembro/outubro, bern assim,a rea<;ao favoravel para os pre~os da 
soja, cujo plantio ocorre na mesma epoca do algodao, foram fatores que influenciaram decisivame~ 
te na disposi~ao dos agricultores em nao expandirem suas areas de cultivo com a malvacea, con 
trariando as expectativas iniciais de inten<;ao de plantio. 
No periodo em referencia, a maior parte das lavouras esta na fase de matura~ao e abertura dos ca 
pulhos. A colheita se processa em ritmo acelerado e aproximadamente 53% da area total plantada 

ja foram colhidos, obtendo-se, nestas areas,um rendimento media de 1 430 kg/ha. 0 produto colhi 
do apresenta boa qualidade, com tipifica~ao media variando entre 5 e 6. 
A remunera~ao dos trabalhos de colheita, situa-se em torno de Cr$ 22,00 por arroba. 
A media dos "pre<;os pagos aos produtores" osci 1 a entre Cr$ 150,00 a C r$ 160,00 a arroba. 
As opera~oes do EGF para algodao em caro<;o ja foram liberadas, havendo interesse somente per 

parte das cooperativas e beneficiadores do produto. Em uma area plantada de 285 000 ha e rendi 

menta n~dio esperado 288 kg/ha, e aguardada uma colheita de 367 000 t de algodao em caro<;o. 

MATO GROSSO DO SUL - 0 algodao herbaceo encontra-se na fase de colheita. As produtividades obtj_ 
das nas lavouras ja colhidas oscilam em torno de 1 600 kg/ha, situando-se 

aquem das expectativas. Em algumas regioes houve falta de mao-de-obra para a colheita, chegando 
o pre~o medi o de oferta para remunera<;ao da opera<;ao de "apanha" a Cr$ 35,00/ arroba. 0 produto 
colhido vern sendo comprado pela Anderson Clayton em DOURADOS e pela Cooperativa dosC.afeicultores 
de NOVA LONDRINA em NAVIRAI que beneficia o produto e o transporta para Sao Paulo e Parana. Par 
te da produ~ao esta sendo comercializada em PRESIDENTE WENCESLAU, PRESIDENTE PRUDENTE, ADAMANTINA 
e MARILlA, no Estado de Sao Paulo. Em uma area plantada de 46 263 ha, igual a informada em fev~ 
reiro e rendimento medic esperado de 1 597 kg/ha, inferior em 8,79% do anterionnente previsto, 
e aguardada agora uma colheita de 73 897 t. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT comunica o acrescimo de 4% na estimativa da area plantada, ou seja, 
200 ha, face a constata<;ao de novas areas plantadas no municipio de CHAPADA DOS 

GUIMARAES. Em uma area total plantada de 5 200 ha e rendimento medio esperado de 808 kg/ha, su 
perior em 4,26% do previsto em fevereiro, e aguardada uma produ~ao de 4 200 t. 

GO!i't.S- 0 GCEA-GO, com base em novos levantan~ntos de campo, informa, neste mes, o acrescimo de 
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9,46% na estimativa da area p1antada, situando-a em 40 140 ha. Como rendimento medio 
esperado de 1 680 kg/ha, superior em 12,00% do inicia1mente previsto. e estimada agora uma prod~ 
~ao de 67 435 t. Acrescenta o GCEA-GO, que a co1heita da ma1vacea ja foi iniciada e os rendime~ 

tos obtidos nas 1avouras ja co1hidas osci1am em torno de 1 700 kg/ha. As 1avouras ainda por 
co1her apresentam exce1ente aspecto, sendo favoraveis as condi~oes c1imaticas, nesta fase, o que 
vern trazendo certa tranqUi1idade aos produtores. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

4. AM~~ (em casca) 

U.F. 

Maranhao 5,66 

Rio Grande do Norte ........... 8,49 

A1agoas 

Sergipe 

8,00 

7,60 

Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,20 

Sao Paulo ..................... 10,80 

Parana ......... ...... ......... 10,33 

Mato Grosso do Sul ............ 9,54 

Mato Grosso 7,19 

Goias ......................... 10,60 

A produ~ao total naciona1 esperada de amendoim em casca para 1979, quando consider~ 

das as duas safras do produto, ainda nao e disponivel, pois, embora ja se conhe~a a estimativa bra 
sileira da l~ safra, ainda sao desconhecidas as estimativas referentes a 2~ safra nos Estados da Ba 
hia, Santa Catarina e Goias. 

4.1- ~MENOOI~ (1~ safra) 

A produ~ao nacional esperada de amendoim em casca para a l~ safra de 1979, em 2~ e~ 

timativa, e de 297 332 l, superior em 4,85% da estimada em feverciro, em vista de novas informa~oes 

dos Estados de Sao Paulo, Parana e Mato Grosso, embora a redu~ao verificada no Rio Grande do Sul. 
Registram-se, neste roes, os resultados finais de colheita da HI safra, em Sao Paulo, Parana e Mato 
Grosso do Sul. 

SfiO PAULO - 0 GCEA-SP informa que o amendoim de l~ safra foi totalmente colhido. A produtividade 
obtida de 1 648 kg/ha, superior em 6,32% da que vinha sendo esperada (1 550 kg/ha), foi 

considerada muito boa, uma vez que o produto foi classificado como de "qualidade satisfatoria". 

Em uma area colhida de 121 370 ha, igual a estimativa da area plantada em fevereiro, foram produz.!_ 
das 200 000 t. 

0 "pre~o medio pago ao produtor" pela saca de 25 quilos, oscilou entre Cr$ 160,00 e Cr$ 180,00. 

PARANJ'i - 0 GCEA-PR informa que no mes de mar~o foram concluidas as opera~oes de colheita do amendoim 

de l~ safra. 

Em uma area colhida de 35 737 ha, inferior em 0,20% da plantada estimada em fevereiro e rendimento 
medio obtido de l 744 kg/ha, superior em 2,41 % do que era esperado, foram produzidas 62 309 t de 
amendoim em casca. 

6 



tBGE/CEPAGRO LEVANTAI1ENTO SISTEIIATICO DA PRODUCJ!:O AGR!COLA t1ARC0/79 

0 excelente n1vel de produtividade alcancada, nesta 1a safra, de 1979, foi conseqllencia das boas condi 
toes c1imiticas ocorr idas durante o ciclo vegetativo desde o t:~lantio, .que efetuou·se na epoca das 

chuvas. 

0 amendoim foi uma das poucas cul_turas que nao sofreu com a estiagem; esta foi ate benetica, orig.!_ 
nando urn produto com baixo teor de _umidade e de boa apresentacao. 

0 produto colhido caracteriza-se por apresentar muito boa qualidade e por isso mesmo, os "precos ~ 
dios pagos aos produtores" oscilaram em torno de Cr$ 7,00 o quilo, cota~ao essa considerada muito 
boa . 

Destaca-se, por ultimo, que o maior entrave para a expansao da produ~ao, reside, como o feijaa, na 
estrutura fundiaria, pois o cultivo se realiza nos pequenos estabelecimentos (minifundios}, ate ag~ 
ra de diflcil acesso ao credito agricola . A deficiencia de sementes selecionadas tambem se consti 
tui em outro fator de grande dificuldade para o seu desenvolvimento. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 amendoim de 1~ safra encontra-se em fase de colheita, que devera estar total 
mente concluida em abri1, conforme informa~oes do GCEA-RS. 

Pelos levantamentos de campo, foram retificadas as estimativas de area plantada nos municipios de 
CAXIAS DO SUL, NOVA PRATA, VERANOPOLIS, NOVA SASSANO e NOVA ARA~A, onde as areas de cultivo estavam 
superestimadas . Assim, em uma area plantada de 6 700 ha, inferior em 5,21 % da informada em feverei 
roe rendimento media previsto de 806 kg/ha, superior em 2,03% do informado anteriormente, e esper~ 
da agora uma produ~ao de 5 400 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Os resultados finais da 1~ safra de amendoim, no estado, registram uma area c~ 
lhida de 11 477 ha . Como rendimento medio obtido de 1 852 kg/ha, foram prod~ 

zidas 21 251 t, confirmando-se as estimativas de fevereiro . 

Existem nes te novo es tado duas safras perfeitamente distintas: a primeira, cujo plantio realiza-se 

em setembro/outubro e tern sua colheita concluida em fevereiro/mar~o. A segunda, geralmente plant~ 

da no periodo janeiro/fevere i ro e colhida em maio/junho. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT informa, neste mes, o acrescimo de 11 8 ,76% na estir.:ativa c!a area plantaoa, 
situando-a em 921 ha. Tal incremento no cultivo,e decorrencia da agregat;ao de mais 

500 ha plantados no Municipio de CHAPADA DOS GUIMARAES e detectados neste mes. Com o rendimento 
medio esperado de 1 397 kg/ha, superior em 9,48% do anteriormente informado, e aguardada uma produ~ao 

de 1 287 t . 

4.2 - AMENDOIM (2~ Safra) 

A produ~ao esperada de amendoim na 2~ safra de 1979, em 3~ estimativa, para os Est~ 

dos da Paraiba e Minas Gerais; em 2~ estimativa para o Ceara, Sao Paulo e Parana e em 1~ estimativa 
para Mato Grosso do Su1, totaliza 105 951 t. Em relat;ao a informa~ao de fevereiro, quando foi est.!_ 
mada uma produ~ao de 95 262 t para os estados antes mencionados, a exce~ao de 14ato Grosso do Sul, 
ocorreu, neste mes, o acres cimo de 6,16%, em virtude de altera~oes positivas na Paraiba e Parana. 

Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados da Bahia, Santa Catarina e Goiis para que possa 
se r conhecida a estimativa da produt;ao nacional da 2~ safra de amendoim em 1979. 

PARATBA- 0 GCEA-PB informa, neste mes, com base em novos 1evantamentos de campo, o · acrescimo de 
12,57% na estimativa da area p1antada, situando-a em 627 ha. 

Como rendimento medio esperado de 954 kg/ha, superior em 0,63% do inicialmente previsto, e aguard~ 
da uma produt;ao de 598 t . 

PARANA - 0 GCEA- PR informa que o amendoim de 2~ safra ja foi totalmente plantado, encontrando-se na 
fase de tratos culturais. 
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As informat;oes de campo indicam uma area p1antada de 8 700 ha, superior em 104,71% da estirnada pr! 
liminarmcntc em fevereiro. 

A expansao sensive1 na area cu1tivada, decorre da obtent;ao de exce1ente nive1 de produtividade a1 
cant;ada na 1~ safra, e principalmente, da boa cotat;ao que o produto vern a1can~ando no mercano. 

Destaca-se que apesar de muitos agricu1tores terem adquirido sementes certificadas, amaior parte do 
p1antio foi processada com sementes comuns. As variedade mais uti1izadas continuam a ser TATU 
e TATUT. 

Em uma area p1antada de 8 700 ha e rendimento medio previsto de 1 300 kg/ha, igua1 ao estimado no 
n~s anterior, e esperada uma produt;ao de 11 310 t. 

MATO GROSSO DO SUL - A 1~ estimativa da area a ser p1antada com amendoim na 2~ safra de 1979, e de 

3 193 ha. Com a produtividade prevista de 1 514 kg/ha, espera-se, inicia1men 
te, uma produt;ilO de 4 834 t. 

5. ARROZ (em casca) 

U.F. CrS/kg 

Bahia 5,00 

Sao Paulo . .. . . . . . .... .. . .. .. 6,80 
Parana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,oo 
Rio Grande do Sul . ....... .. . 7,74 
Mato Grosso do Sul . . . . . . . . . . 5,97 

Mato Grosso 4,00 

Goias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 

A produt;ao esperada de arroz em casca para 1979 na 3a. estimativa para o Territorio 

de Rondonia e Estados do Amazonas, Maranhao, PiaJi, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Minas 
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Goias; em 2a. estimativa para o Acree Ceara e em la. estimativa para 
os Estados do Parae Sergipe, tota1iza 8 354 280 t, superior em 17,05% da obtida em 1978, na mesma 
a rea geog ra fica. 

Em relat;ao a informat;ao de fevereiro, quando foi estimada para as Unidades da Federa<;ao anteriorme~ 

te citadas, a exce<;ao do Para e Sergi pe, uma produ<;ao de 8 004 246 t, observa-se, nes te mes, na me~ 

rna area geografica, o acrescimo de 2,39%, decorrente de altera<;oes nas estimativas do Territiirio de 
Rondonia e Estados do Piaui, Paraiba, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, 

embora as redu<;oes verificadas no Maranhao, Espi rito Santo, ~1ato Grosso do Sul e Goias. 
Aguardam-se as primeiras informa<;oes dos Estados de Alagoas e Bahia para que possa ser conhecida a 
estimativa da produ<;ao nacional de arroz em casca para a safra de 1979. 

RONDONIA - 0 GCEA-RO, apos a conclusao de levantamento detalhado que vinha sendo efetuado no municf 
pio de VILHENA juntamente com tecnicos do projeto JARU/INCRA, sediados nos municipios de 

ARIQUEMES E JI-PARANA, constatou que a area plantada como arroz no estado, para a safra de 1979,e 
de 70 516 ha, sendo superior em 56,54% da informada pre1iminarmente em janeiro/fevereiro . Com a 
produtividade esperada de 1 637 kg/ha, e prevista uma produt;ao de 115 435 t. 

PARJ- 0 GCEA-PA, em 1a. estimativa para o arroz,informa que,em conseqOencia dos bons pre<;os pagos 
aos produtores na safra passada, a estimativa da area plantada para este ano apresenta o 

acrescimo dP 6,0 fl%, situando-se em 105 168 ha . Oeste modo, e es perada uma produt;ao de 134 300 t, 
como rcndin~nto n~dio prcvisto de 1 277 kg/ha, inferior em 7,40 t do obtido no anode 1978. 
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MARANHAO - 0 GCEA-MA informa a redu9ao de 0,03% na estimativa da area plantada informada em feverei 
ro e agora com 886 981 ha, devido ao ataque de "cigarrinhas" em 1avouras da Microrregiao 

Homogenea "CHAPADA DO SUL MARANHENSE ", notadamente no municipio de TASSO FRAGOSO. A produ9ao pr! 
vista e agora de 1 330 018 t, com a produtividade esperada de 1 499 kg/ha. 

PIAU!- 0 GCEA-PI informa que a area p1antada com arroz no estado, atinge, na estimativa deste mes, 
a 179 821 ha, sendo superior em 17,49% da informada anteriormente na fase de inten9ao de 

p1ant1o. Como rendimento medio esperado de 1 378 kg/ha, ou seja, 25,27% superior a previsao inici 
al de fevereiro , e esperada agora Uma produ9a0 de 247 773 t. t provavel que pela rna distribui9a0 
das chuvas, essa produtividade prevista fosse sofrer redu9oes com ref lexes negatives para a prod~ 

9ao esperada . 

PARAIBA - 0 GCEA-PB informa que devido aos melhores pre9os pagos ao arroz, a nivel de produtor, na 
ultima safra, OS agricultores expandiram suas areas de cultiVO da gramfnea, proporciona~ 

do 0 acrescimo de 7,59% na estimativa da area plantada no estado, ou seja, de 14 606 para 15 715ha. 
Com o rendi men to medi o esperado de 1 080 kg/ha, superior em 1 ,89% do estimado em feverei ro , e pr! 
vista uma produ9ao de 16 971 t. 

SERGIPE - 0 GCEA-SE informa, em la. estimativa, uma area provavel a ser plantada de 9 758 na, sup! 

rior em 14,06% da area colhida na safra de 1978. Com o rendimento medio esperado de 

2 473 kg/ha, inferior em 2,52% do obtido no ano precedente, e prevista uma co1heita de 24 127 t. 

ESPIRITO SANTO - 0 GCEA-ES informa que, com a conclusao do plantio de arroz no estado, foi verifica 

do 0 acrescimo de 0,85% na estimativa da area prevista para cultivo no prognostico 

preliminar. Assim, em uma area plantada de 37 616 ha e rendimento medio esperado de 1 234 kg/ha , 
inferior em 6,66% do anterio rmente informado, e aguardada Uma produ9a0 de 46 407 t. 

RIO D[ JANEIRO- 0 GCEA-RJ registra, neste mes, uma area plantada de 31 887 ha, superior em 31,37% 
da estimada no mes anterior. Com a produtividade prevista em 2 500 kg/ha, superi 

or em 8,70% da anteriormente infonnada, e esperada uma prodU9d0 de 79 717 t. Como decorrencia dos 
resol tados- dos 1 evantamentos deta 1 hados rea 1 i zados na s regi oes arrozei ras que for am prejudi cadas P! 
·t,a,s inundacoos , torna-se possivel o conhecimento, com bastante seguran9a, dos efeitos ocasionados. 
Ocorreu, em rela9iio a safra de 1978, uma redu9ao de 22,23% na area cul tivada com arroz no estado, em 
face do decresc imo de 50% na area plantada no municipio de ITAPERUNA, bem assim, a perda de grande 
parte dasareas plantadas em diversos municipios produtores. lll_lediatamenteaposadescidadas aguas, 
alguns agriculto:res rep1antaram o arroz nas area mais atingidas. Entretanto, devido, ao adiant~ 

do da epoca,certamente a medida nao devera surtir 0 efeito desejado nos niveis que eram esperados. 
As lavouras nao atingidas pel as enchentes apresentam born desenvolvimento vegetative com grande pa.!: 
te ja em fase adiantada de forma9ao das paniculas e sem nenhuma ocorrencia anormal que possa, em 
principio afetar 0 rendimento medio previsto. 
Todavia, a efeito complete das inunda9oes somente podera ser medido precisamente por ocasiao do fi 
nal da colheita. 

SM PAULO- 0 GCEA-SP informa, segundo recente levantamento de campo, o acrescimo de 9,92% na esti 
mativa da produtividade esperada, ou seja, de 1038 para 1141 kg/ha. Em uma area plan 

tada de 320 000 ha, igual a anteriormente estimada, e esperada uma produ9a0 de 365 200 t. Acres 
centa que em ARA~ATUBA e BAURU a colheita se encontra na fase final,com ·o produto cotado a base de 
Cr$ 300,00 o saco de 60 qui los (em casca). Na regiao de MARTLIA const~t~-~~ ~&ixa produtividade e 
cota~ao de Cr$ 280,00 a Cr$ 300,00 /sc/60 quilos. Em PRESrDENTE PRUDENTE as condi9oes climaticas, 
no periodo, favoreceram pequenas areas que tiv~ram plantio bastante tardi o. As culturas plantadas 
no inicio das chuvas es tao sendo colhidas com baixo rendimento, cujo produto obtido esta classifi 
cado como "de baixa qualidade". Em SAO JOSt DO RIO PRETO sao boas as perspectivas de produ9ao; as 
ultimas chuvas beneficiaram lavouras plantadas mais tardiamente. 
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PARANA- 0 GCEA· PR informa qtie o arroz se encontra na fase final de colheita e as indicat;oes proc! 

dentes do interior do estado, dao conta de que efetivamente estao comprometidas as prod~ 

~oes de diversas areas em cultivo. As atividades de colheita nas areas que ainda possibilitam al 

guma prodw;iw prosseguem nonna lmente, com rendi mentos vari ados. 

1\gregando-se iiS areas perdidilS, em que nao houve nenhuma produ~ao, com as areas efetivamente colhj_ 

das, cstima-se que, aproximadan~ente, 70% da area total plantada para esta safra jaforamcolhidos. 

0 rendimento media que vern sendo obtido de 759 kg/ha, espelha, com bastante propriedade, osrigores 

da estiagem que se abateu sabre a graminea, nesta safra. 0 pt·odutoate agora colhido continua, apr! 

sentando qualidade apenas regular; porem, teme-se que a mistura de tipos na estocagem, podera deg! 

nerar o atual padr~o. 

A media de "pret;os pagos aos produtores", desde o inicio da safra, situa-se em torno de Cr$ 325,00 

o saco de 60 quilos; entretanto, a cotat;ao do arroz para graos longos atinge a Cr$ 366,00 o saco e 

para graos medias, a Cr$ 341.,00. Os produtores estao retendo o produto em seus estabelecimentos na 

esperan~a de obterem melhores cota~oes. 

As opera~oes de colheita, ao que tudo indica, deverao estar totalmente concluidas no final do mes 

de abri 1. 
Ate que seja concluida a colheita, pernanecem as estimativas anteriores, ou seja; em uma area pla~ 

tada de 473 000 ha e rendimento media esperado de 932 kg/ha, e prevista uma produt;ao de 440 950 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS, de acordo com levantamentos efetuados nas principais regioes prod~ 

toras de arroz, informa 0 acrescimo de 3,11 % na estimativa do rendimento nedio 

esperado, situando-o em 3 187 kg/ha. Em uma area plantada de S84 705 ha, igual a informada em fe 

vereiro, e esperada uma produt;ilo de 1 863 700 t. 

Mil TO GROSSO DO SUL - A a rea p 1 an tad a com a rroz . acusa, nes te mes, o acresci mo de 0,625: , sen do agora 

estimada em 629 297 ha. Como rendimento media esperado del 006 kg/ha, infe 

rior em 7,62'7, do antcriormente informado, c aguardada uma produt;ao de 632 798 t. 

A redut;ao observada na produtividade, foi conseqUencia da ocorrencia de estiagem pelo espat;o de 33 

dias scm chuvas na "GRANDE DOURI\DOS", prejudicando, principalmente, as lavouras tardias, que devi 

do a seca, foram atacadas fortemente pela "broca" acarretando prejufzos aos rizicultores em geral. 

MI\TO GROSSO - 0 GCEA-MT in forma que levantamentos procedi dos no peri ado permi ti ram ve rifi car a 

a existencia de mais 2 054 ha plantados nos municipios de POCONE e ARIPUA~A. Assim, 

em uma area plantada estimada de 730 579 ha, superior em 0,28',~ da informada em fevereiro, e rendi 

menta medi"o esperado de l 372 kg/ha, representando urn acrescimo de 0,73% sobre 0 previsto no mes 

anterior, e aguardada agora uma produt;ao de l 002 348 t. 

GOJI\S- 0 GCri\-GO, com base em recentes levantamentos, informa, neste mes, o acrPsr.imo de ?1 ha na 

cstinwtiva Oil area plantarla, agora com 937 000 ha. Com 0 rendimento mcdio C~llf'rilrlo de 

1 094 kg/ha, inferior em 0, 27 ~~ do prev is to em fevere i ro, e esperacli'l a(]ora uma produt;ao de 1 025 'l90t. 

U.F. 

Rondonia 

Acre .............................• · · 

Amazonas ...•...........•.......•..•• 

Maranhao ........................... . 

Pernambuco •................•.•...... 

Alagoas 

Sergi pe ..................•.......... 

Oahi a ..............................• 
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3,27 

4,60 
3,00 

5,30 

8,33 

6,50 

6,1JS 

5,50 
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6. BANANA 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~~O AGR1COLA 

Rio de Janeiro ......... . ....•.•..... 4,39 
Sao Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4,83 
Parana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5,42 
Santa Catarina ...................... 5,20 
Rio Grande do Sul ..........•........ 5,27 
Mato Grosso do Sul .................. 4,33 

Mato Grosso 3,93 

Goi as . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,17 

~1AR~0/79 

A produr;ao esperada de banana para 1979 em 1~ estimativa a nivel nacional, e de 416 318 
mil cachos, superior em 1,11% da obtida em 1978, quando foram colhidos 411 757 mil cachos. 
Em relar;ao a informar;ao de fevereiro, quando foi estimada uma produr;ao de 393 572 mil cachos para o 
Territorio de Rondonia e os Estados do Acre, Amazonas, Maranhao, Piuai, Ceara, Rio Grande do Norte, 
Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Ger<Jis, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Pa~ 
lo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goias, ocorreu, neste me~ . 
o acrescimo de 1,26% atingindo a 398 546 mil cachos, devido as alterar;oes nas estimativas de Rondo 
nia, Maranhao, Piaui, Paraiba, Sergipe, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso. 
Apresentam-se, neste mes , as primeiras estimativas da safra de banana para OS Estados do Parae Pa 
rana. 

RONDONIA- 0 GCEA-RO, face a novos levantamentos rea1izados no periodo, registra, nes te mes, oacre~ 
cimo de 34,48% na estimativa da area ocupada com pes em produr;ao e destinada a colheita, 

nesta safra, situando-a em 13 457 ha. Com o rendimento medio esperado de 465 cachos/ha, inferior em 
2,31 % do informado em fevereiro, e prevista agora uma colheita de 6 258 mil cachos. 

PARJ'i - 0 GCEA-PA, em 1~ es timativa, infonna uma area ocupada com pes em produr;ao para colheita r,es 
ta safra, de 8 570 ha. Como rendimento medio esperado de 1 322 cachos/ha, e inicialmente pr~ 

vista uma colheita de 11 329 mil cachos . Registra o GCEA-PA, que as atuais estimativas provavelme~ 

te poderao ser alteradas em abril, quando da conclusao dos levantamentos de campo em andamento para 
verificar;ao de novas areas que entram em processo produtivo no ano corrente. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA, apes novas i nves ti gar;oes nas regi oes produtoras de banana, i nforma o acresci mo 
de 26,32% na estimativa da area ocupada com pes em produr;ao, situando-a em 9 786 ha. Com 

a produtividade esperada de 1 176 cachos/ha, inferior em 15,46% da inicialMente prevista, e esper~ 

da agora uma produr;ao de 11 507 mil cachos. 
As alterar;oes ocorridas nas estimativas, deve-se a constatar;ao (em bananais da Microrregiao Homog~ 

nea de IMPERATRIZ), de novas areas que entraram em processo produtivo neste ano. 

PIAU1- Segundo o GCEA-PI, ocorreu na estimativa da area ocupada com pes em produr;ao , neste mes, fa 
ce a novos levantamentos de campo, 0 acrescimo de 5,09% em relar;ao a previsao de fevereiro, 

situando-se em 3 549 ha. Com a produtividade esperada de 1 775 cachqs/ha, superior em 4,78% da ante 
riormente informada, e estimada uma produr;ao de 6 298 mil cachos. 

PARA1BA - 0 GCEA-PB, de acordo com verificar;oes procedidas nos municipios produtores de banana, in 
forma a redur;ao de 0,25% na estimativa da area ocupada com pes em produr;ao .e destinada a 

colheita, nesta safra, situando-a em 8 105 ha. Como rendimento medio previsto de 2 001 cachos/ha, 
superior em 2,04% do informado em fevereiro, e aguardada uma colheita de 16 217 mil cachos. 

SERGIPE- 0 GCEA-SE, por novos levantamentos realizados no periodo, informa o acrescimo de 2,95% na 
estimativa da area ocupada com pes em produr;ao, situando-a em 2 025 ha. Como rendimento 
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n~dio previsto de 834 cachos/ha, inferior em 1,30% do infornlado anteriormente, e aguardada uma pr~ 

du~io de 1 689 mil cachos. 

ESPTRITO SANTO -OGCEA-ES, por investiga~oes realizadas no periodo, informa, neste mes, a redu~aode 
1,14% na estima~iva da area ocupada com pes ern produ~io e destinada acolheita,ne~ 

ta safra, situando-a em 28 669 ha. Como rendimento medio csperado de 370 cachos/ha, inferior em 
7,50% do antcrionncnte previsto, e estimada agora uma colheita de 10 615 mil cachos. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, por levantamrntos realizados nos municipios de MANGARATIDA, CABO FRIO, 
ARAIHW1/\, SAO PCDRO OA Ill D[IA, DUQUE DE CAXIAS, SANTO ANTONIO DE PADUA, CAMBUCI, 

ITAOCAR/\, ~1lllACLMA c PIRAT, inforrna, nestc mes, o acrescimo de 1,70'% na estirnativa da area ocupada 
com pes em produ<;~o. para colhcita neste ano, situando-a em 32 B03 ha. Com o rcndimento rnedio esp~ 

rado de 959 cachos/ha, superior em 4,92% do previsto em fevereiro,e aguardada uma coheita de 31 458 

mil cachos. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS registra, neste mes, uma irea ocupada com pes em produ~io e destinada 
a colheita, nesta safra, de 8 800 ha, superior em 0,47% da infonnada em feverej_ 

ro. Com a produtividade prevista de 1 146 cachos/ha, e aguardada uma produ~io de 10 085 mil cachos. 
Informa o GCE/1-RS, que as altera~oes nas estimativas de area produtiva, decorreram de verifica~oes 

proccdidas nos bananais das regioes produtoras. 

M/\TO GROSSO - 0 GCEA-MT comunica, neste mes, o acrescimo de 10,92% na estimativa da area ocupada com 
pes em produ~io, situando-a em 7 343 ha. Com o rendimento media esperado de 1 166 c~ 

chos/ha, i nfcri or em 0, 26X do pre vis to em feverei ro, e aguardada agora uma produ~io de 8 559 mil c~ 

chos. R<'gistril o GCE/\-11T, quealtera~oes verificadas em estimativas sobre a area produtiva, nestas~ 
fra, e rendimento mcdio esperado, sao decorrencia de investiga~oes efetuadas no municipio de POCO 

Nt. 

Prc~o !i~di o pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Rondonia ................ . 
Acre .................... . 
Amazonas ................ . 
Maranhao ................. . 
Rio Grande do Norte ..... . 
Sergipe .........••....... 
Bahia ................... . 
Parana .................. . 
Rio Grande do Sul ....... . 
Mato Grosso do Sul ...•.... 
Mato Grosso 

Cr$/cacho (*) 

6,44 
7,20 

21 ,70 
15,52 
29,33 
27 t 13 
16,00 
15,00 

17,50 
14,31 

Cr$/kg (*) 

4,96 

(*) Pre~os mcdios vigentes face ~s diversas variedades cultivadas na Unidade da fcdcra<;ao rc ~ pcctiva. 

7. BATATA-JNGLESA 

A produ~ao total naciona1 espcrada de batata-ing1esa para 1979, quando consideradas 
as duas Silfras do produto, ainda e desconhecida, embora Seja disponivcl a estimativa ·da 1~ Safra, 

em todo o Pais. 

Aguardam-se as informa<;oes da segunda safra nos Estados de Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Ja . 
neiro e Santa Catarina para ser conhecida a produ<;io esperada dcsta safra de batata-ing1esa.a nive1 

nacional, para 1979. 
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7.1 - BATATA-INGLESA (1~ SAFRA) 

A produ~ao brasileira esperada de batata-inglesa para a 1~ safra de 1979, em 3g est~ 
mativa e de 264 757 t, superior em 0,03% da informada em fevereiro, decorrente de acrecimos nas 
estimativas dos Estados do Rio de· Janeiro e Rio Grande do Sul, embora a reduc;ao observada no Espi"r~ 

to Santo. 

Registram-Se 1 neste mes, os resultados finais da safra no Estado do Rio Grande do Sul. 

A produc;ao esperada 1 nesta primeira safra de 1979, e superior em 2,60% da obtida em igual safra de 
1978, quando foram colhidas 1 232 738 t. 

ESPTRITO SANTO- 0 GCEA-ES, de acordo com levantamentos procedidos no peri"odo, informal neste mesl 
a redUI;:ao de 20,57% na estimativa da produtividade esperada, agora em 6 275 kg/hal 

com igual decrescimo na produc;ao esperada. Numa area plantada de 80 hal igual i prevista em feve 
reiro, e aguardada a produc;ao de 502 t. As condic;oes cl imaticas vi gentes no per1odo continua ram de~ 
favoraveis 1 com excesso de umidadel faci1itando a proliferac;:ao de molestias fungicaseprejudicando 
0 rendimento medio esperado. 

RIO DE JANEIRO - Novos levantamentos proccdidos pelo GCEA-RJ nas regioes produtoras I indicam uma area 
plantada de 389 ha com batata-inglesa de 1~ safral superior em 33168;; da estimada 

preliminarmente em fevereiro . Com a produtividade prevista de 5 406 kg/hal inferior em 2184 ;~ da in 
formada em fevereir~ e esperada uma produc;:ao de 2 103 t. 

PARANA- 0 GCEA- PR informa que a cultura encontra-se na fase final de colheita; as operac;:oes de cam 

po deixaram de ser conclu1das no mes de marc;o, face ao des interesse do produtor em apressar 
a colheita1 por absoluta falta de mercado para o produto. A batata que ainda se encontra no solo re 
fere-se ao produto cultivado mais tardiamente e que, apesar de apresentar aspecto de qualidade inf~ 
ri or 1 pod era proporc i onar ma iores 1 ucros aos ag ri cultores, uma vez 1 a partir de agora 1 comec;:a a 
escassear nas maos dos produtores I detentores 1 ai nda de cere a de 2% apenas 1 da produc;ao tota 1. Apr£ 
dutividade media obtida no mes de marc;o atingiu a 11 683 kg/ha, superando a de fevereiro em 1118% e 
que chegou a 11 547 kg/ha. Esse acrescimo pode ser justificado pela maior participac;:ao da colheita 
do produto da Microrregiao Homogenea CAMPOS DE GUARAPUAVA 1 onde o rendimento medio chegou a atingir 
em determinadas lavouras, a 30 000 kg/ha. Tambem, nessa regiao, foram verificadas as maiores cota 
c;oes a n1vel de produtorl pois a otima qualidade do produto ofertado teve prec;:os que oscilaram de 
Cr$ 175,00 a Cr$ 230,00 o saco de 60 quilos da batata lisa especial. 

Ate a colheita final, permanecem, neste mes, as estimativas anteriores, ou seja: em uma area plant~ 
da de 36 110 ha e produtividade esperada de 12 580 kg/ha, e aguardada uma produc;ao de 454 264 t. 

RIO GRANDE DO SUL - Conclu1da a colheita em todo o estado, o GCEA-RS informa uma area colhida de 
40 500 hal superior em apenas 0,01 % da estimativa da area plantada em feverei 

ro. Com o rendimento medio obtido de 6 706 kg/ha, igual ao esperado anteriormente, foram co1hidas 
271 600 t. 

7.2 - BATATA-INGLESA (2~ SAFRA) 

A produc;ao esperada de batata-inglesa para a 2~ safra de 1979, em 2~ estimativa, P~ 

ra o conjunto dos Estados da Para1ba, Sao Paulo e Parana, e em H estimativa para o Rio Grande do 
sul, totaliza 540 274 t, sendo inferior em 8,71 % da obtida em 1978, na mesma area geografica. 

Relativamente a fevereiro, quando foi estimada para os estados anteriormente citados (i excec;:ao do 
Rio Grande do Sul )1 uma produc;:ao de 408 074 t 1 observa-se, ncstemes, na mesma area geo(]rafica, acr.es 
cimo de 0, 56% , decorrente de altera c;:oes nas es timativa s do Parana. 
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Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados de Minas Gerais, Espfrito Santo, Rio de Janeiro e 
Santa Catarina para que possa ser conhecida a estimativa da produ~ao nacional da 2~ safra de bata 
ta-inglcsa em 1979. 

PARAN~ 0 GCEA-PR informa que a area destinada ao cultivo de batata-inglesa da 2~ safra ja se en 

contra totaln~nte plantada. As informa~oes procedentcs do interior do estado, assinalam 
un~ area de plantio na ordem de 17 700 ha, isto e, superior em 1,72% da estimada no mes anterior. 
Como rendin~nto n~dio esperado de 9 000 kg/ha, inferior em 0,25% do previsto em fevereiro, e esp! 
rada uma produ~ao de 159 300 t. Acrescenta o GCEA-PR, que a quase tot a 1 ida de da a rea p 1 antada co~ 

centra-sc no 1este do estado e que tern nas Microrregioes Homogeneas de CURITIBA, CAMPOS OA LAPA e 
CAMPOS DE GUARAPUAVA as maiores extensoes do cultivo total desta 2~ safra. Devido as escassas chu 
vas c as ~ltas temperaturas observadas no pcriodo, houve necessid~de de realizar-se o replantio em 

muitas ~rcas, em virtude do use de batat~-se~ente ji brotada e que apodreceu no solo. 

No momenta, a cultura atravessa a fase de tratos culturais, em estagios de germina~ao e desenvo1vi 
menta vegetative; as condi~oes meteorologicas nao vern sendo propicias ao melhor desenvolvimento dos 
tuberculos. 

Da!> praticas agricolas observadas no periodo, menciona-se as atividadcs de aduba~ao em cobertura e 
aplica~ao de defensives contra "lagartas '' e "vaquinhas". Em algumas poucas areas foi verificado o 
uso de irriga~ao por aspcrsao,em face do''tempo muito seco·: 

RIO GRANDE DO SUL- 0 GCEA-RS comunica, nesta primeira informa~ao sobre o produto de 2~ safra, que 
a area plantada gira em torno de 20 300 ha, inferior em 27,50 ~ da area colhida 

em igual safra do ano anterior, devido a forte estiagem que assolou o estado nos meses de janeiro e 
fevcreiro, nao permitindo 0 cultivo, pois a batata-semente nao germinava pelo baixo teor de umidade 
no solo. Com o rendimento media esperado de 6 399 ha/kg, superior em 13,90 ~ do obtido na 2! safra 
de 1978, e esperada, inicialmente, uma produ~ao de 129 900 t. 

U.F. Cr$/kg 

Rio de Janeiro 3,63 
Sao Paulo .. .. .. .. .. .. .. . 3,67 
Parana.................. 1,95 
Santa Catarina .. .. .. .. .. 1,80 
Rio Grande do Sul . . . . . . . 3,06 

8. CACAU (em amendoas) 

8.1 - Informa~oes sobre as primeiras estimativas da safra cacaueira de 1979 

Conforme ja exposto em relatorios anteriores, as primeiras informa~oes sabre prev1 
sao e acompanhamento da safra cacaueira de 1979 somente tornar~se-ao possiveis a medida em que nas 
Un idadcs da Fcdera~;ao produtoras forem sendo concl ui dos os 1 evantamentos de campo em andamento, 
visando o dimensionarncnto da area total plantada com o produto, e da parcela ocupada com pes em ida 
de pro~utiva para colheita em 1979. Destaca-se que no Estado da Bahia, maior produtor nacional de 
cacau,existcm duas colheitas por ano. A primeira refere-se a denominada "safra tempora" que sc ve 
rifica no periodo maio/seternbro, enquanto que a "safra principal" ocorre no periodo outubro/abril. 
Assim, OS primeiros infonnes relatives a safra baiana de cacau, para 1979, deverao estar disponiveis 
em abril, quando sera concluida a safra brasileira de cacau, relativa ao anode 1978. 
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8.2- Retifica)aO da estimativa final preliminar da safra de cacau em 1978 

De conformidade com informa~oes oriundas da COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA 
CACAUEIRA (CEPLAC), BRASITLIA/DF; os dados finais preliminares da safra cacaueira de 1978, I aprese~ 
tam, nes te mes, novas a ltera~oes decorrentes de reti fi ca~oes nas es ti rna ti vas de co 1 he ita da "sa fra 
principal" no Estado da Bahia, com conclusao previst~ para o proximo mes de abril. 

BAHIA - Investiga~oes procedidas no periodo, permitiram a CEPLAC, corrigir a estimativa final preli 
minar de colheita informada em fevereiro. A "safra tempora'' totalmente colhida desde setem 

bro/78,originou umaproduc;ao del51 444t,qu etarPbernjaestatotall!'entecomercializada, conforme infor 
mado com detalhesemrelatorios anteriores. Para a "safra principal" e esperada agora uma colheita 
de 106 767 t, considerando a produtividade prevista de 630 kg/ha, superior em 4,13% da estimada em 
fevereiro. Assim, '~ uma area ocupada com pes em produ~ao de 413 000 ha, e esperada uma produ~ao to 
tal de 260 000 t, em 1978 (deste maior estado produtor de cacau). quando consideradas as duas safras 
baianas ("tempora" e "princiral "). 

Pre)O medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Amazonas ......... . 
Para ...... . ...... . 
Bahia ............ . 

9. f~£I (em coco) 

Cr$/kg 

35,00 
37,00 
48,76 

A produ~ao nacional esperada de cafe em coco para 1979 e de 2 523 548 t, superior em 
2,94% da obtida em 1978 conforme ja foi infonna do em relatorios anteriores, e cuja estimativa ere 
sultante do lQ levan tame nto procedido pelo IB C no periodo novembro/dezembro de 1978. 

Aguardam-se os resultados do 2Q levantamento por amostragem a ser realizado em abril nas principais 
Unidades da Federac;ao produtoras de cafe (Minas Gerais, Espirito Santo, Sio Paulo e Parana), para 
que sejam conhecidas as possiveis flutua~oes nas atuais previsoes da safra cafeeira, bem como infor 
mac;oes atualizadas sabre a situa~ao das lavouras em cada Unidade da Federa~ao invcstigada. 

No relatorio de janeiro foram apresentadas informa~oes detalhadas sabre os efetivos dos cafezais no 
Pais e a parcela que se encontra em condi~oes de produ~ao para a presente safra. Contem, tambem, 
informac;oes sabre o volume de cafe previsto para beneficiamento e as estimativas de produ~ao a ni 
vel de Unidades da Federa~ao, maiores produtoras na safra de 1979. Contem, ainda, o citado relato 
rio, informac;oes sabre a estimativa final da safra cafeeira de 1978, o volume de cafe beneficiado 
por Unid.ade da Federa~ao e o total do Pais. 

10. CANA-DE-A~OCAR 

A produc;ao esperada de cana-de-ac;ucar para 1979 em la. estimativa a nivel nacional e 
de 133 560 299 t, superior em 3,36% da obtida em 1978, quando foram produzidas 129 222 808 t. 

Em relac;ao i infonnac;io de fevereiro, quando foi estimada para o conjunto dos Estados do Maranhao, 
.Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Esp_i 
rito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,MatoGrossodoSul, 
Mato Grosso e Goias, uma produ~ao de 131 471 832 t, observa-se neste mes, na mesma area geografica, 
o acresc imo de 1 , 16% .• decorrente de a 1 terac;oes pos i ti vas nas es tim a ti vas dos Es tados do Maranhao, E~ 
pirito Santo, Rio de Janeiro, Parana e Goias, embora as reduc;oes registradas no Piaui, Paraiba, Rio 
Grande do Sul r. Mato Grosso do Sul. 
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Apresentam-se, nes te mes, as primei ras i nfonnac;oes sobre a sa fra de 1979 para o Es tado do Para. 

PAH!i - 0 GCE/1-PA, i nfon11a, pre 1 imina nnente, ate a cone 1 usao dos 1 eva ntamentos de campo em andamento, 

wna .'irca plantada e destinada ao corte, em 1979, de 8 234 ha. Como rendimento media esper~ 

do de 59 741 kg/ha. igua 1 ao obt i do na sa fra anterior, e agua rdada uma produc;ao de 491 91 o t. 

MARANHAo- 0 CCEA-M/1 infonnil, neste mcs, o acrescimo de 0,21% (47 ha) na estimativa da area plantada 

e destinada ao corte em 1979, situando-a an 22 092 ha. Com a produtividade esperada de 

48 110 kg/ha, superior em 013Z da anteriormente prevista, e estimada uma produc;ao de 1 062 852 t. R! 

gistra o GCEA-1111, que as alterac;oes nas estimativas, neste mes,decorreram de novas areasparacorte, 

verificadas em lavouras das ~1icrorregioes Homogeneas BAIXADA OCIDENTAL MARNiHENSE, SM LUIS, PINDA 

R£, MEARIM, ITAPECURU e M(DIO MEARIM. 

PIAU[- 0 GCE/1-PI, com base em levantamentos especificos realizados nas zonas produtoras, infonna, 

neste mes, a reduc;ao de 24,08% na estimativa da area plantada e destinada ao corte, nesta s~ 

fra, situando-a an 11 124 ha. Como rendimento media esperado de 28 026 kg/ha, superior em 8,18% do 

inicialmente previsto, e estimada uma produc; ao de 311 756 t. 

PARATBA- 0 GCE/1-PB, de acordo com recentes infonnac;oes provenientes da s Comissoes Regionais de Est~ 

tisticas Agropecuarias atuantes nas regioes canavieiras do estado, infonna a reduc;ao de 

0 1 09% na estimutiva dil area plantada e destinada ao corte em 1979, situando-a em 95 774 ha. Com a 

produtividade csperada de 51 474 kg/ha, superior em 0,06% da anterionnente prevista, e aguardada uma 

colheita de 4 929 861 t. 

ESPTRITO SANTO - 0 GCEA-ES comunica que as levantamentos especificos procedidos apos as chuvas exces 

sivas, seguidas de enchentes, ocorridas no periodo janeiro/fevereiro, revelari!muma 

reduc;ao de l,G4 X na estimativa de area p1antada e destinadaaocorteem1979, situando-a 32 261 ha. 

Como rendimento media esperado de 33 743 kg/ha, superior em 8,85% do anterionnente estimado, e pr! 

vista uma produc;ao de 1 088 585 t. /\crescenta o GCEA-ES, que dos 52 munic1pios que exploram a cu.}_ 

tura de cana-de-ac;~car no estado, apenas 9 deles foram prEjudicados pelo excesso de chuvas ocorrido 

no primeiro bimestre do ana em curso. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ, com base em levantamentos de campo realizados em marc;o no norte do est~ 

do, onde predoolina 0 cultivo da cana-de-ac;~car, infonna, neste mes, 0 acrescimo de 

4,10% na estimativa da area plantada e destinada ao corte, nesta safra, situando-a em 194 137 ha. 

:_om 0 rendimento mrdi 0 esperado de 48 443 kg/ha, i gua 1 ao pre viS to em feverei ro, e agua rdada uma C£ 

lheita de 9 404 579 t. Seguncto o GCEA-RJ, apesar do norte fluminense ter sido a regiao mais ati!l_ 

gida pe1as enchentes ocorridas no periodo janeiro/fevereiro, a area plantada destinada ao corte em 

1Y7Y nao sofrcu reduc;io, acreditando-se que sejam alcanc;adas as atuais estimativas de colheita. 

I'ARAW'i- 0 GCI:/1 - PR, apos levantamentos especificos realizado" no periodo, infonna o acrescimo de 

30,43% na estimativa de area plantuda e destinada au corte em 1979, situando-auuGO OOOhil. 

Com a produtividude prevista de 68 750 kg/ha, superior em 4,17% da anterionuente esperodil, eestim~ 

da agora uma produc;ao de 4 125 000 t. Apesar da cana ser culti vada ern todo o es tado, a sua ma ior 

concentrac;ao ocorre no norte do Parana, onde aquase totalidade das lavouras destina-se.:; servir de 

materia prima pura obtenc;ao de ac;~car e alcool. Entretanto, as areas de lavouras voltadas exclusi 

vamente para a obten~ao de a~ucar localizam-se basicamente nas 14icrorregioes Homogeneas tiORTE VELHO 

DE JACAREZINIIO, NORTE NOVO DE LONDRINA E NORTE DE MARING!i e atingem, aproximadamente, a 45 000 ha. 

Destaca-se ainda, que no oeste, sudoeste e 1itoral, o cultivo da grami"nea tambem epraticado, sendo 

a produc;ao des t i nada a a 1 irnentac;ao anima 1 e ao fabri co de agua rdcnte, ga rap a, me 1 ac;o e rapadura. 

No norte as variedades mais cultivadas foram: CB-4013, CB-4176, NA-5662 e C0-740. 

Atualrncnte, a cultura atravessa a fase de tratos culturais; com a nonnaliza~ao das condi~oes climi 

ticas, as lavouras apresentam bam desenvolvimento vegetative. 
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Noti ci as procedentes do norte do es tado, ass ina 1 am a presen~a da "BROCA DA CANA" ( Di a traea Spp) e 

"ESTRIA VERMELHA" nos canaviais, cujo controle vern sendo realizado atraves de meio biologico com a 

utiliza~ao da mosca "A PANTELES FLAVIPES", inimigo natural das pragas citadas e multiplicada em la 

boratorio para posterior introda~ao nos canaviais atacados, bern assim, com o uso de inseticidas sis 

temicos e outros adequados ao combate. 

fls primeiras colheitas ja foram relizadas;entretanto, 0 periodo principal e 0 que se estende de maio 

a novembro. Informa-se ainda que, com a instalac;ao de novas destilarias com a finalidade da produc;ao de 

alcool, aliada a aprovac;ao de projetos de modernizac;ao e ampl iac;ao de outras indus trias do ramo,as per~ 

pecti vas sao de expansao da a rea cul ti vada como produto para aprovei tamento nos proximos a nos, como tam 

bern, umamelhor tecnologia a serempregada, com reflexos_namelhoria sins~vel da produtivicade. 

RIO GRANDE DO SUL - Novos levantamentos real i zados no per1odo; nas zonas produtoras de cana-de-ac;ucar 

levaram o GCEA-RS a alterar a estimativa anterior da area plantada e destinada 

ao corte, nesta safra, situando-a em 35 400 ha, inferior em 6,84 % da prevista em fevereiro. 

Com 0 rendimento medio esperado de 23 500 kg/ha, igual ao informado em fevereiro, e aguardada uma C.£ 

lheita de 831 900 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Par verifi cac;oes de campo no muni c1 pi o de RI 0 BRI LHANTE, sede da US INA SANDE I RAN 

TES S/ A, i nforma-se, nes te mes, a reduc;ao de 1 ,87% na es timil ti Vii do rend imento me 

dio esperado, ou seja, de 44 583 para 43 750 kg/ha. 

Em uma area destinada ao corte, nesta safra, de 9 962 ha, igual a infonnada em fevereiro, e aguard~ 

da agora uma produc;ao de 435 837 t. 

GOIJI:S - 0 GCEA-GO, apos novos levantamentos de campo, informa, neste mes, o acrescimo de 15,56% na 

estimativa da nrodutividade esperada, com ioual acrescimo na produc;ao prevista. Assi;:;, em 

u1;1a area plantada de 19 100 ha, igual a infom1ada em f evereiro e rendimento media esperado de 

52 000 kg/ha, e estimada uma colheita de 993 200 t. 

Prec;o medio pago ao produtor no mes: 

11. CEBOLA 

U.F. 
Maranhao 

Rio Grande do Norte ... 

A1agoas ............•.. 

Cr$/kg 
0,29 

0,31 

o;3o 

Sergipe ............... 0,33 

Bahia ....•.....••.••.. 0,48 

Rio de Janeiro •.•..... 0,22 

Sao Paulo ..........•.. 0,23 

Rio Grande do Sul •.•.. 0,72 

Ma to Grosso do Sul •... 0, 24 

Mato Grosso ........... 0,31 

A produc;ao esperada de cebola para 1979 em 3a. estimativa no conjuntos dos Estados de 

Pernambuco, Minas Gerais, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e em la. estimativa 

para Sergipe, totaliza 578 262 t, sendo superior em 22,49% da obtida em 1978, na mesma area geogr~ 

fica. 
Em relac;ao a estimativa de fevereiro, quando foi estimada uma produc;ao de 579 573 t para as Unida 

des da Federac;ao antes menci onadas, a excec;ao de Sergi pe, ocorreu, ·nes te mes, quando cons i derada a 
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mesma ~rea geograffca, o decrescimo de 0,27%, em virtude de redu~ao na estimativa final da safra no 

Estado do Rio Grande do Sul. 
0 produto ja se encontra colhido no Estado do Parana, conforme informa~oes contidas no relatorio de 

feverei ro. 
Aguardam-se as primeiras informa~oes do Estado da Bahia para que possa ser conhecida a estimativa 

da produ~ao nacional de cebola para a safra de 1979. 

SERGIPE- 0 GCEA-SE registra, nesta la. estimativa, uma area plantada de 58 ha, superior em 5,45% 
da colhida na safra precedente, Com o rendimento medio esperado de 4 000 kg/ha, superior em 

4,77% do obtido em 1978, e esperada inicialmente uma produ~ao de 232 t. 

RIO GRANDE DO SUL - Concluida a colheita em todo o Estado, o GCEA-RS registra uma area co1hida de 
22 500 ha, inferior em 0,88% da estimativa da area p1antada em fevereiro. Com 

0 rendimento mcdio obtido de 6 698 kg/ha, inferior em 0,13 ~; do esperado anteriormente, foram co1hi 

das 150 700 t. 

U.F. 

Pernambuco 10.75 
Sergipe ..................... 26,00 
Sao Paulo ..... ...... ........ 5,33 

Parana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 

Santa Catarina .... .......... 6,00 

Rio Grande do Sul ...... . . ... 5,84 

12. COCO-DA-BATA 

A produ~ao nacional esperada de coco-da-baia para 1979 em 2~ estimativa e de 474 962 
mi 1 fru tos, inferior em 0, 49 % da i nformada em feverei ro, decorrente de reduc;oes nas est i mat i vas dos 
Estados do Para e Sergipe, embora os acrescimos ver1ficados no Maranhao, Paraiba ·e Rio d1• Jilneiro . 

(rn relac;iJO a produc;iio ohtida em 1978, quando foram colhidos 480 304 mil frutos, a atual cstimativa 
se mostra inferior em l,llZ. 

PARI\ - 0 GCEA-PA informa o decrescimo de 3,09% na estimativa do rendimento medio esperado, 
do-o em 6 405 frutos/ha. 

situan 

Em uma area ocupada com pes em produ~ao e destinada a co1heita, neste ano, de 1 934 ha, igua1 a in 
formada em fevereiro, e esperada agora uma produ~ao de 12 388 mil frutos. 

MARANHAO- 0 GCEA-MA, com base em levantamentos realizados junto as zo'nas de produ~ao, informa, nes 
te mcs, 0 acrescimo de 1,27% na estimativa da area ocupada com pes em produ~ao.situando

~ em 1 678 ha, face a COOStatac;ao de novas areaS que entraram em proceSSO produtiv9 neste ano. t 
csperada uma produc;iio de 5 822 mi 1 frutos com o rendi men to medi o pre vis to de 3 4 70 frutos/ha, SUP! 
rior ern 1,55% do informado no mes anterior. 

PARATOA - 0 GCEA-PB informa, nestc mes, uma area ocupada com pes ern produc;ao e destinada a co1hei 
ta, nesta safra, de 12 676 ha, superior em 0,04% da inforrnada em fevereiro, com igua1 r! 

flexo na produc;:ao !Jrevi sta. Como rendimento medio esperado de 1 951 frutos/ha, e aguardada uma 

produc;~o de 24 728 mil fruto s . 

SERGIPE- 0 GCEA-SE rc9istra, em relac;ao a informac;ao de fevereiro, o acrescimo de 1,05% na esti~ 

tiva da area ocupada com pes em produc;ao, isto e, de 39 600 para 40 015 ha. Com o rendi 
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mento medio esperado de 1 785 frutos/ha, inferior em 3,93% do previsto anteriormente, face a inci 
dencia de pragas e molestias nos coqueirais, aliada a falta de tratos culturais adequados para a 

cultura, e prevista uma produ~ao de 71 427 mil frutos. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ informa o acrescimo de 0,66% na estimativa da area ocupada com pes em pr~ 
du~ao, em rela~ao a de feverciro, situando-a em 914 ha, com igual acrescimo na pr~ 

du~ao esperada. Com a produtividade prevista de 3 500 frutos/ha, e aguardada uma produ~ao de 3 199 

mil frutos. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Maranhao 
Rio Grande do Norte ..... . ...... . 
Alagoas 
Sergi pe .. .... .................. . 
Bah1 a .... ....... . ........ ...... . 
Rio de Janeiro ................. . 

13. FEIJAO 

Cr$/fruto 

4,10 
2,50 
3,00 
3,43 
3,00 
2,50 

A produ~ao total nacional esperada de feijao para 1979, quando consideradas as duas 
safras do produto, ainda e desconhecida, uma vez que, de urn modo geral, as colheitas da 2a. safra 
se realizam no 2Q semestre, e na maioria das Unidades da Federa~ao das Regioes Norte e Nordeste, a 
semeadura da 2a. safra ainda nao foi iniciada. 

13.1 FEIJAO(la. SAFRAl 

A produ~ao nacional esperada de feijao na la. safra de 1979, em 2a. estimativa e de 
1 206 122 t, superior em 2,25% da prevista em fevereiro, decorrente de acrescimos nas estimativas 
dos Estados do Piauf, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, embora as redu~oes registradas em 
Minas Gerais, Espir1to Santo e Rio Grande do Sul. 
A produ~ao esperada, nesta la . safra de 1979, apresenta- e ate o momento, superior em 3,78% da obti 
da em igual safra de 1978, quando foram produzidas 1 162 166 t. 
0 produto da la. safra ja se encontra colhido no Estado do Parana. 
Regi stram-se, neste mes, os resultados finais da la. safra nos Estados do Espirito Santo, Sao Paul~ 

Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 

PlAUT- 0 GCEA-Pl, de acordo com novos levantamentos efetuados nas reg1oes produtoras de feijao, i~ 
forma, neste mes, 0 acrescimo de 5,03% na estimativa da area plantada situando-a em 

157 272 ha. Como rendimento medio esperado de 405 kg/ha, superior em 35,00% do inicial 
mente previsto, e estimada uma colheita de 63 644 t. 

BAHIA- 0 GCEA-BA informa que foram concluidas, neste mes, as atividades de colheita na t·li crorregj_ 
ao Homogenea CHAPAOA OIAMANTINA SETENTRIONAL, principal zona produtora do estado . A grande 

quantidade de sementes selecionadas utilizadas no plantio desta regiao, aliada a boa distribui~aode 
chuvas durante o ciclo vegetativo do produto, bern como, a pequena incidencia de pragas e molestias, 
contribuiram para melhores produtividades obtidas nesta safra. Assim, em uma area plantada de 
186 000 ha. igual a estimada em feverei ro e rendimento medio esperado de 480 kg/ha. superior em 
28,GO% do anteriormente previsto, e aguardada agora uma colheita de 89 280 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG comunica que devido a novos levantamentos especificos realizados no peri~ 

do, foram constatadas novas perdas em lavouras ribeirinhas aos rios Sao Francisco 
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e Doce, face as cheias ocorridas no primeiro bimestre do ano em curso . 
Por outro 1ado, OS rendimentos medios que vern sendo obtidos nas 1avouras ja co1hidas, osci1am em 

torno de 380 kg/ha, situando-se a1em do previsto em fevereiro. Assim, em uma area p1antada de 
149 264 ha, inferior em 19,96%·da prevista em fevereiro e rendimento medio esperado de379 kg/ha, s~ 
perior em 13,47% do anterformente estimado, e aguardada agora uma colheita de 56 541 t. 

ESPIRTTO SANTO- 0 GCEA-ES, informando, neste mes, os resultados finais da la. safra defeijao no 
estado,registra uma area co1hida de 36 790 ha, superior em 0,52%da plantada estim! 

da em fevereiro. Com a produtividade obtida de 308 kg/ha, inferior em 32,31% da prevista no P! 
riodo anterior as che.ias, foram produzidas 11 329 t. 
Dos 52 municipios que exploram a cu1tura, o feijao foi prejudicado em 36 municipios produtores, no 
tadamente em lavouras das Microrregioes Homogeneas, CACHOEIRO DO ITAPEMERIM, VERTENTE ORIENTAL DO 
CAPARAO e COLONIAL SERRANA ESPTRITO-SANTENSE . 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, com base em novos levantamentos procedidos no periodo, informa, neste 
mes, 0 acrescimo de 12,67% na estimativa da area plantada, situando-a em 9 283 ha. 

Com 0 rendimento medio esperado de 600 kg/ha, igua1 ao anteriormente previsto, e aguardada uma co 
1heita de 5 570 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP, informando, neste mes, os resultados finais da 1! safra de feijao no estado, 
registra uma area colhida de 208 000 ha. Como rendimento medio obtido de 763 kg/ha,f£ 

ram colhidos 158 700 t, confirmando-se as estimativas de fevereiro . 

RIO GRANDE DO SUL - Informando a conclusao da colheita de 1~ safra de feijao no estado gaucho, o 
GCEA-RS registra uma area colhida de 142 600 ha, inferior em 0,32~~ da plantada 

estimada em fevereiro. Com a produtividade obtida de 776 kg/ha, inferior em 1,65% da prevista, fo 
ram produzidas 110 600 t. 

MATO GROSSO DO SUL- Novos 1evantamentos efetuados no periodo, nas reg1oes produtoras de feijao,pe! 
mitiram a constata~ao de mais 2 722 novos hectares plantados com a leguminosa, 

elevando a estimativa da irea estadual plantada para 10 910 ha . Como rendimento medio esperado de 
639 kg/ha, inferior em 11,13% do anteriormente previsto, e aguardada uma colheita de 6 971 t. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, informando os resultados finais da 1~ safra de feijao no estado, registra 
uma area co1hida de 11 325 ha. Como rendimen~o medio obtido de 650 kg/ha, foram pr£ 

duzidas 7 365 t, confirmando-se os prognosticos de fevereiro . Registra, o GCEA-MT, que existem no 
estado duas safras perfeitamente distintas: a 1A safra cujo plantio realiza-se em setembro/outubro, 
tern sua colheita concluida em fevereiro; a 2~ safra, geralmente plantada no periodo janeiro/feve
reiro, tern a co1heita concluida em junho. Observa-se tambem, que os plantios da 2~ safra sao bas 
tante superiores aos efetuados na 1~ safra. 

13.2 - FEIJAO {2~ safra) 

A produ~ao esperada de feijao na 2~ safra de 1979, em 3~ estimativa, para os Estados 
do Amazonas, Maranhao, Paraiba, Pernambuco e Goias; em ·2~ estimativa para o Ceara, Sao Paulo, Para 
na e Santa Catarina, e em 1~ estimativa para Sergipe, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio Grande do 
Sul e Mato Grosso, tota1iza 994 959 t, superior em 24,98% da obtida em igua1 safra de 1978, na mes 
rna area geografica, exc1uido o Estado de Mato Grosso. Relativamente a estimativa de fevereiro,qua~ 
do foi informada uma produ~ao de 696 548 t, nas Unidades da Federa~ao antes mencio~adas, a exce~ao 
de Sergipe, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, ocorreu neste mes (qua~ 

do considerada a mesma area geografica), o acrescimo de 2,48%, por altera~oes nas estimativas do Es 
tado da Paraiba. 

PARATBA - 0 GCEA-PB, com base em recentes informa~oes procedentes das Comissoes Regionafs de Esta 
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tist1cas Agropecuarias atuantes no estado, informa, neste mes, a redu~ao de 1,27% na esti 

mativa da area p1antada, situando-a em 221 892 ha. Como rendimento medio esperudo de 476 kg/ha,s~ 
perior em 21,12% do anteriormente previsto, e aguardada agora uma co1heita de 105 660 t. Acrescen
ta o GCEA-PB, que foram uti1izados no plantio, sementes melhoradas, adquiridas nos postos da Compa 
nhia Integrada de Desenvo1vimento Agropecuario. Dos 221 892 ha plantados, cerca de 176 074 ha refe 

rem-se ao feijao "macassar" e os restantes 50 578 ha correspondem ao feijao "mu1atinho". 

SERGIPE- 0 GCEA-SE, em 1~ estimativa, informa uma area p1antada de 59 118 ha, superior em 23,08~ da 
co1hida em 1978. Com o rendimento media inicia1mente previsto em 274 kg/ha, igual ao ob 

tido na safra anterior,e aguardada un~ produ~ao de 16 198 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, em la estimativa, informa uma area plantada de 321 229 ha, inferior em 
0,46% da co1hida em 1978. Com o rendimento medio esperado de 618 kg/ha, superior em 

24,35% do obtido na safra anterior, e inicia1mente prevista uma produ~ao de 198 556 t. 

ESPTRITO SANTO - 0 GCEA-ES, em 1a. estimativa, informa uma area plantada de 39 000 ha, inferior em 
18,31 % da colhida na 2a . safra de 1978. Com a produtividade esperada de 540 kg/ ha, 

inferior em 25,58% da obtida na safra equivalente do ano passado, e inicialmente prevista uma c o 1he~ 

ta de 21 060 t. 

PARANA- 0 GCEA-PR ra t if i ca , nes te mes, a es timativa de uma area p1 antada de 100 000 ha . Como ren 
dimento medio es perado de 400 kg / ha, e inicia1mente previ sta u~a colheita de 40 000 t. A 

cu1tura se l ocali za predomi nantemente na zona setentrional do estado, que detem, aprox i ma da~ente 

67% da area total pl antada ; sua maxima representatividade ocorre na s Microrregioes Homog ~neas NORTE 

VELHO DE VEN CESLAU BRAZ, NORTE NOVO DE APUCARANA e CAMPO MOURAO. Em geral, o plantio foi efetuado 
com sementes propri as,sendo pOUCOS OS agricultores que dispen sa ram alaum tratamento preventiVO as 

sementes . 

Nesta safra as variedades de feijoes de cor foram as mais utilizadas compreferencia para:CHUMBINHO, 
CARIOQUINHA, LUSTROSO, OPAQUINHO e ROSINHA. Atualmente o feijao esta na fase de tratos culturais. 

Das prati cas agrico1as obse rvadas, res salta-se apenas a aplica~ao de inseticidas como medida preve~ 

tiva ao assedio das pragas que normalmente ata cama cultura . 

As primeira s colheitas deverao ocorrer na 2a. quinzena domes de abril, para as lavouras semeadas 

mai s precocemente . 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS, em la. es timativa, informa uma area plantada de 32100 ha, inferior em 
34,49% da colhida na 2a. safra de 1978. Como rendimento medio esperado de 700 

kg/ha, superior em 94,99% do obtido em igual safra do ano passado, e inicialmente estimada uma pr~ 

du~ao de 22 470 t . 

· MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em la . est imativa, registra uma area plantada, na 2a. safra de 1979, de 
37 454 ha. Com a produtividade esperada de 611 kg/ha, e inicialmente prevista uma co 

lheita de 22 877 t. 

Pre~o medio pago ao produ tor no mes : 

U.F. CrS/kg (*) 

Acre ........... . ......... · 9,80 

Amazonas . . .............. . 9,58 

Maranhao . ............... . 10,29 

Rio Grande do Norte ... . . . 9,92 

Pernambuco ll ,24 

Alagoas 10,10 
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Sergipe ................. . 
Bahia ................... . 
Rio de Janeiro .......... . 
Sao Paulo .............. .. 
Parana .................. . 
Santa Catarina .......... . 
Rio Grande do Sul ....... . 
Mato Grosso do Sul ...... . 
Mato Grosso ............. . 
Goi as ................... . 

11,30 
11,00 
7,68 

11,25 
8,10 
7,15 
7,45 
9,28 
9,59 

12,00 

(*) Pre~o m~dio das variedades e tipos cultivados nas respectivas llnidades rla Federa~ao. 

14. FUMO (em folha) 

MAR~0/79 

A produ~ao esperada de fumo em folha para 1979, em 3a, estimativa nos Estados de Mi 
nas Gerais, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goias, em 2a . esti 
mativa no Estado do Ceara e em la. estimativa para Sergipe, totaliza 385 782 t, superior em 20,46% 
da obtida em 1978 na mesma area geografica. 

Em rela~ao ii informa~ao de fevereiro, quando foi estimada uma produc;ao esperada de 367 677 t nas Unj_ 
dades da Federac;io antes mencionadas, i excec;ao de Sergipe, ocorreu, neste mis, o acr~scimo de2,45%, 
devido as alterac;oes na estimativa do Estado do Parana, embora tenham ocorrido reduc;oes no Rio Gran 
de do Sul e Goias. 

Aguardam-se as primeiras informac;oes dos Estados de Alagoas e Bahia para que possa ser conhecida a 
estimativa da produc;ao nacional de fumo em folha na safra de 1979. 

Registram-se, neste mis, os resultados finais da safra de fumo nos Estados do Parana e Rio Grande do 
Sul. 

PARANA 0 GCEA-PR informa que as atividades de colheita foram totalmente concluidas na 2a. quinz~ 

na do mes de marc;o. 

Os dados finais preliminares para a safra de 1979, ate posterior confirmac;ao ou retifica ~ao, devido 

ao acompanhamento do produto na fase de comercializac;ao e industrializac;ao junto is industrias de f~ 
mo, sao os seguintes: em uma area colhida de 25 587 ha, superior em 4,44% da estimativa da area 
plantada em fevereiro e rendimento media obtido de 1 733 kg/ha, superior em 22,04% do esperado ante 
riormente, foram produzidas 44 330 t. 

A evolu~ao positiva da produtividade media a cada safra, indica o maior zelo que vern sendo dispensa 
do i cultura, como resultado da campanha encetada pelas companhias fumageiras, que alem da assiste~ 
cia t~cnica permanente e gratuita, fornecem os principais insumos para a produc;ao, a prec;os bas 
tante acessiveis, atravcs de financiamentos junto as entidades crediticias e repassadas pelas in 
dustrias de fumo. 

0 produto obtido, nesta safra, foi de muito boa qualidade, uma vez que foi qualificado como "urn dos 
melhores dos ultimos anos". 

A media de "prec;os pagos aos produtorcs", dcsde o inicio da safra, situou-se em torno de Cr$ 333,00 

a arroba, para o fumo especial, e em Cr$ 280,00 para o furno tipo comum. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS informa que o fumo foi totalmente colhido. Em uma area colhida de 
107 600 ha, inferior em 0,02% da area plantada estimada no mes anterior e 

rendimento media obtido de 1 329 kg/ha, igual ao informado anteriormcnte, foralll produzidas 143000 t . 
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A comerci a 1 i zar;ao se process a norma 1 mente e o prer;o medi o pago ao produtor de Cr$ 313,20 a a rroba, 

e considerado apenas como razoave1' devidoa uma c1assificar;ao mais rigorosa feita pe1os industriais. 

GOlAS- 0 GCEA-GO informa que todo o cu1tivo j a foi rea1izado; a area p1antada atingiu a 1 880 ha, 

sendo inferior em 21,50% da estimada em fevereiro. Como rendimento media previsto de 700 

kg/ha, inferior em 9,09% do anteriormente estimado, e agora aguardada uma produr;ao de 1 316 t. 

Pres:o media pago ao produtor no mes: 

U.F. 
Sergi pe ................. . 

Parana .................. . 

Santa Catarina .......... . 
Rio Grande do Su1 ....... . 

15. JUTA (em fibra seca) 

Cr$/kg 

ll ,75 

20,87 

20,88 
20,88 

A produr;ao naciona1 esperada de juta para 1979 em 3a. estimativa e de 26 221 t, in 

ferior em 2,16% da informada em fevereiro, decorrente de redur;oes nas estimativas do Estado do Para. 

A produs:ao brasi1eira esperada, nesta safra, apresenta-se, ate o momenta, superior em 54,66% da ob 

tida em 1978, quando foram co1hidas 16 954 t de fibras secas de juta. 

PARA - 0 GCEA-PA, conforme ja informado no re1atorio de fevereiro e de acordo com 1evantamentos es-

pccifi cos rea 1 i z ados nas Mi crorregi oe s Homogeneas BAIXO AMAZONAS e ~lED I 0 AI-1AZONAS PARAENSE, 

registra, neste mes, a redur;ao de 6,90: na estimativa da area plantada, situando-a em 6 554 ha. Com 

0 rendimento media esperado de 1 254 kg/ha, superior em 0,32% do anteriormente previsto, e aguarda

da uma co1heita de 8 221 t. Sa1ienta, o GCEA-PA, que foram u~ilizados, no p1antio, aproximadamente 

68 t de juta-semente e que cerca de 50% deste total sao de origem do proprio produtor. 

Prec;o media pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Amazonas .................... . 

(*) Prer;o media de cotar;ao da fibra seca. 

16. LARANJA 

Cr$/kg (*) 

7,40 

A produc;ao csperada de laranja para 1979 em 1~ estimativa a n1vel nacional e de 
39 674 441 mil frutos, superior em 1,49% da obtida em 1978, quando foram colhidos 39 091 032 mil 
frutos. 

Em relar;ao a produs:ao esperada em fevereiro quando foi estimada para o conjunto dos Estados do t·!a 

ranhao, Piaui, Ceara, Paraiba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio deJa 

neiro, Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Su1, Mato Grosso e Goias, uma 
produr;ao de 38 934 669 mil frutos, verificou-se, neste mes, o acrescimo de O,l9 ~ .decorrente de alte 
ras:oes positivas nas estimativas dos Estados do haranhao, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 

e Ma to Gras so, embora tenha ocorri do redus:io na Para iba. 

Registra-se, neste mes, a primeira estimativa do Estado do Parana. 
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MARANHAO - 0 GCEA-MA registra uma area ocupada com pes em produ~ao, nesta 
rior em 0,08% da informada em fevereiro. Com a produtividade 

tos/ha, superior em 0,10% da prevista anteriormente, e agora esperada uma 
fr;utos. 

safra, de 3 

esperada .:le 
prodw;ao de 

610 ha, SUP! 

116 362 fru 
420 067 mil 

PlAUT - No estagio atual em que se encontra a cultura, ou seja, tratos culturais, e com base nas in 
forma~oes oriundas das Comissoes Regionais de Estatisticas Agropecuarias, o GCEA-PI regi~ 

tra, neste mis, o acriscimo de 0,151 na irea ocupada com pes em produ~ao e destinada i colheita nes 
ta safra, situando-a em 1 324 ha. 

Com a produtividade esperada de 118 337 frutos/ha,e aguardada uma produ~ao de 156 678 mil frutos. 

PARATBA - 0 GCEA-PB, ap5s novas levantan~ntos efetuados nas regioes produtoras, registra o acresci 
mo de 0,90% na estimativa da area ocupada com pes em produc;ao em relac;ao i informada em 

fevereiro, situando-a em 2 243 ha. Com a produtividade esperada de 90 000 frutos/ha, inferior em 
5,,49% da prevista anteriormente, e esperada agora uma colheita de 201 870 mil frutos. 

RIO DE JANEIRO 0 GCEA-RJ informa uma area ocupada com pes em produc;ao de 32 530 ha, superior em 
0,50% da estimada em fevereiro. Com a produtividade prevista de 77 523 frutos/ha, 

igual i registrada no relatorio anterior, e esperada uma produ~ao de 2 521 823 mil frutos. 

Atraves de levantamentos efetuados nas regioes produtoras, foi observado que, na presente safra, a 
area ocupada com pes em produc;ao sera superior em 23,52% da colhida em 1978. 

PARANII - 0 GCEA-PR, em 1~ estimativa, informa uma irea ocupada com pes em produc;ao e destinada a c~ 
lheita, nesta safra, de 4 710 ha, superior em 4,20% da area colhida em 1978. Con: a orodutj_ 

viclade esperada de 84 000 frutos/ha, inferior em 0,28%, ada safra anterior, e inici;lln•ente esperada 

uma produc;ao de 395 640 mil frutos. 

RIO GRANO( DO SUL - 0 GCEA-RS estima, neste mes, uma area ocupada com pes em produc;ao de 24 500 ha, 
superior em 2,94% da informada em fevereiro. Com a produtividade esperada de 

72 ?50 frutos/hil, inferior em 0,17% da previsao de fevereiro, e aguardada uma produc;iio de 1 770 125 

mil frutos. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT, de acordo com levantamentos procedidos no periodo, informa o acrescimo de 
2,41% na estimativa do rendimento media esperado, agora com 94 399 frutos/ha. Em uma 

area ocupada com pes em produc;ao e destinada a colheita, nesta safra, de 516 ha, igual a anterior 

n~nte informada, e esperada uma produ~ao de 48 710 mil frutos. 

frec;o mcdio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Maranhao ........... . 
Sergi pe ............ . 
Bahia .............. . 
Rio de Janeiro ..... . 
Sao Paulo .......... . 
Rio Grande do Sul .. . 
Mato Grosso do Sul .. 
Mato Grosso 
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Cr$/kg 

30,00 

43,00 

50,00 

52,00 

83,64 

26 '18 
26,84 

Cr$/cx 40,8 kg 

75,00 p/consumo 
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17. r·IAL VA em fi bra sec a) 

A produ~ao naciona1 esperada de ma1va para 1979, em 2a. estimativa, e de 59 749 t, 

superior em 1,72% da prevista em fevereiro, decorrente de acrescimo na estimativa do Estado do Ma 

ranhao. 
Em rela~ao a produ~ao obtida em 1978, quando foram colhidas 60 318 t, a atual estimativa mostra -

se inferior em apenas 0,94%. 

PAR.I'i - 0 GCEA-PA comuni ca que pros seguem os traba 1 hos de imp 1 anta~ao de urn sistema de contra 1 e es 
tati'stico da produ~ao desta fibra vegetal em todas as fontes de informa~ao disponi'veis no 

estado, atraves da atua~ao da Comissao Tecnica Especializada da Malva (COTE/PA- MALVA), unidade 
tecnica do GCEA-PA. Assim, ate a conclusao dos trabalhos em desenvolvimento, pela COTE/PA- MALVA, 

o GCEA-PA mantem as estimativas de fevereiro: em uma area plantada de 27 217 ha e produtividade 

prevista de 988 kg/ha, e preliminarmente aguardada uma produ~ao de 26 889 t. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA, de acordo com levantamentos procedidos apos a conclusao da semeadura no es 
tado, informa 0 acrescimo de 27,04% na estimativa da area plantada, situando -a em 

5 920 ha . Com o rendimento medi o esperado de 800 kg/ha, i gua 1 ao anteri ormente pre vis to, e i ni 
cialmente estimada uma colheita de 4 736 t. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg (*) 

Amazonas 7,40 

(*) Pre~o medio de cota~ao da fibra seca. 

18. MAMONA (pm bagas) 

A produ~ao csperada de mamona em bagas para 1979 em la. estimativa a ni'vel nacional e 
de 325 244 t, superior em 2,74% da obtida em 1978, quando foram produzidas 316 578 t. 
Em rela~ao a fevereiro, quando foi estimada uma produ~ao de 320 250 t para os Estados do Maranhao, 
Ceara, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo, Parana, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, obser 
va-se, neste mes, na mesma area geografica, uma redu~ao de 0,75%, decorrente do decrescimo na esti 
mativa do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Registra-se, neste mes, a la. informa~ao do Estado do Piauf. 

PlAUT- 0 GCEA-PI, nesta la. estimativa para 1979, informa uma area plantada de 5 367 ha, superior 
em 7,34% da colhida na safra passada. Com a produtividade espera da de 564 kg/ha, inferior 

em 19,43% da obtida em lg78, e aguardada uma produ~ao de 3 027 t. 

PARAN.I'i- Segundo o GCEA-PR, a mamona encontra-se na fase de tratos culturais, com a maior parte das 
l avouras na fase de ma tura~ao. As condi ~ocs cl i rna ti cas vi gentes no perf odo sao favoravei s 

ao cstagio vegetativo da cultura. Nas lavouras mais adiantadas a colheita ja foi iniciada. Cerca 
de 6% da area plantada ja foram colhidos . com 0 rcndimento mcdio em torno de l 700 kg/ha, proporci~ 
nando wn~ produ~ao parcial de 2 736 t. 

0 produto que vem sendo ofertado no mercado apresenta boa qualidade e os pre~os variam de Cr$ 4,00 
a Cr$ 6,00 o quilo; entretanto, neste ini'cio de safra, a media de "pre~os pagos aos produtores" e 
de Cr$ 5,20/kg, considerado como satisfatorio. Salienta-se que a tendencia dos pre~os, neste ini' 
cio de safra, e de alta. 

Para o presente mes, pernhlnecem as estimativas anteriores, ou seja: em uma area p1a~tada de 
26 000 ha, e esperada uma produ~ao de 37 700 t, com a produtividade prevista de l 450 kg/ha. 
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MATO GROSSO DO SUL - A estimativa da area plantada, nesta safra, apresenta uma redu~ao de 19,00%, 

neste mes, face a "nao confinna~ao" da intenc;ao de plantio inicial, no munici 
pio de GLORIA DE DOURADOS. Assim, em uma area plantada de 6 140 ha e rendimento medio esperado de 
1 182 kg/ha, inferior em 7,15% do estimado em fevereiro, e prevista uma produc;ao de 7 260 t. 

Pre yo medi o pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Pernambuco 3,83 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 
Sao Paulo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90 
Parana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 20 
Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 
Mato Grosso do Sul ............... 4,08 

19. MANDIOCA 

A produc;ao esperada de mandioca para 1979, em 1a . estimativa a nive1 naciona1 e de 

24 937 319 t, inferior em 1,66% da obtida em 1978, quando foram produzidas 25 358 339 t. 

Relativamente ao mes de fevereiro, quando foi estimada para o Territorio de Rondonia e os Estados do 
Acre, Amazonas, Maranhao, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, A1agoas, Sergipe, Bahia, 

Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Su1, t~ato Grosso e Goias, uma produr;ao total de 23 394 530 t, verificou-se, neste 
mes, a redur;ao de 1,47%, decorrente de alterar;oes negativas nas estimativas dos Estados da Paraiba, 
A1agoas, Rio Grande do Su1 e Goias, embora os acrescimos registrados em Rondonia, Espirito Santo, 
Rio de Janeiro e Parana. 
Apresenta-se, neste mes, a la. estimativa da safra de mandioca para os Estados do Parae Piaui. 

RONDONIA- Levantamentos procedidos nas regioes produtoras da euforbiacea, levaram o GCEA-RO a situ 

ar em 9 387 ha a area plantada e destinada a co1heita em 1979, registrando-se 0 acresc.:!_ 
mode 28,89% em re1ac;ao a estimativa de fevereiro. Como rendimento medio esperado de 14 428kg/ha, 
superior em 20,12% do anterionnente previsto, e aguardada agora uma produc;.'io de 135 436 t. 

PARI'i - 0 GCEA-PA, de acordo com levantamentos procedi dos nos muni ci pi os produtores, i nforma, em 1 a. 

estimativa, uma area plantada e destinada a colheita em 1979, de 100 000 ha, inferior em 
10,91% da area colhida na safra anterior. Como rendimento medio previsto de 10 715 kg/ha, igual 
ao obtido em 1978, e inicialmente aguardada uma co1heita de 1 071 500 t. 

PIAU!- Levantamentos especificos procedidos em 114 municipios piauienses, 1evaram o GCEA-PI, em1a. 

infonna~ao,a estimar em 82 536 ha a area p1antada e destinada a co1heita em 1979, sendo in 
ferior em 2,42% da area co1hida em 1978. Como rendimento medio esperado de 9 402 kg/ha, superior 

em 7,22% do obtido na safra anterior, e inicialmente prevista uma produr;ao de 776 015 t. 

PARAIBA- Recentes informac;oes provenientes das Comissoes Regionais de Estatisticas Agropecuarias ~ 
tuantes no estado,pennitiram,ao GCEA-PB,retificar a estimativa o~ area p1antada e dest.:!_ 

nada a co1heita, nesta safra de 67 424 para 65 694 ha . Com o rendimento medio esperado. de 

8 729 kg/ha, inferior em 3,50% do anterionnente previsto, c aguardada uma produc;ao de 573 432 t. 

ALAGOAS - 0 GCEA-AL, face a 1evantamentos especificos rea1izados no municipio de PALMEIRA DOS TNDI 
05, informa, neste n~s.a reduc;ao de 9,56':. na estimativa da area p1antada e destinada a co 

1heita, nesta safra, ou seja, de 41 677 para 37 694 kg/ha. Como rendimento media esperado de 
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10 266 kg/ha, superior em 2,47% do estimado em fevereiro, e prevista uma produ~ao de 386 963 t. 
Ratifica o GCEA-AL, que vern ocorrendo retra~ao na area de cultivo da mandioca em varias reg1oes do 
estado, notadamente nos municipios de PALMEIRA DOS INDIOS, VI~OSA, UNIM DOS PALMARES E PORTO CAL 

VO, onde, segundo a opiniao de tecnicos ligados ao setor agropecuario, os produtores encontram na 

pecuaria e outras atividades, maior rentabilidade. 

ESPfRITO SANTO - 0 GCEA-ES, com base em levantamentos detalhados procedidos apos o excesso de chu 

vas, scguido de cheias ocorridas no periodo janeiro/fevereiro do ano em curso, in 
forma o acrescimo de 5,23% na estimativa da area plantada e destinada a colheita em 1979. Com o 
rendimento media esperado de 14 960 kg/ha, superior em 6,86% do preliminarmente previsto em feverei 
ro, e aguardada uma colheita de 692 633 t. Acrescenta o GCEA-ES que existem 52 municipios capixabas 
onde sao praticados cultivos da euforbiacea; apenas em 10 deles verificaram-se prejuizos pelo efei 
to das enchentes durante o primeiro bimestre deste ano. Registra o GCEA-ES, que as perdas ja estao 
calculadas e a atual estimativa de colheita apresenta-se superior a informada preliminarmente emf~ 

verei ro, face a ocorrencia de subestimativas em algumas regioes, e que somente agora foram devida 

mente corrigidas. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ, com base em novas l evantamentos procedidos no periodo, i nforma nes te 
mes, uma area plantada e dcstinada a colheita, nesta safra, de 15 993 ha, superior 

em 0,11 % da prevista em fevereiro. Como rendin~nto media esperado de 14 348 kg/ha, igual ao ante 
riormente estimado, e aguardada agora uma colheita de 229 467 t. 

PARANA - 0 GCEA-PR infonna que levantamentos cspeci ficos procedidos no pri mei ro trimestre deste ano 
permitiram a constata<;ao de aproximadamente 55 000 ha plantados com mandioca no estado. E~ 

tima-se que da area total plantada existam ccrca de 41 000 ha ocupados com r.andiocais entre urn e doi s 

anos de idadc e que deverao apresentar co lhcita nesta safra. Assim, como rendimento media espera 
do de 17 500 kg/ha, igual ao anteriormente prcvisto, e aguardada agora uma colheita de 717 500 t, 

superior em 2,50% da informada em fevereiro. Acrescenta o GCEA-PR, que as estimativas sabre a rna~ 
dioca deverao sofrer al tera<;oes nos proximos meses, tendo em vista que a colhei ta da ettforbi acea er.1 
111a~or ou menor escala, e dependente do prec;o vigente a nfvel de produtor, bern assim, da procura p~ 

las fecularias. 

As variedades mais cultivadas atualmente no estado sao: FITINHA, AMARELINHA, SCHA~iBACH e CATARINE~ 

SE, sendo utilizada a media de 9 000 manivas/ha. As lavouras apresentam born aspecto; o tempo seco 
ocorrido no perfodo janeiro/fevereiro, favoreceu o melhor desenvolvimento das rafzes. As praticas 
agrfcolas obervadas no peri"odo foram as capinas, visando o controle de ervas daninhas e tratamento 
fitossanifario no combate as "lagartas". Embora o pre~o mfnimo estabelecido seja de Cr$ 440,00 a 
tonelada de raiz, os "pre<;os medias pagos aos produtores", em algumas regioes, chegam a atingir a 

Cr$ 650,00 a tonelada. 

RI 0 GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS, apos novos 1 cviln t ame ntos de campo, i nforma a redu<;ao de 14, 73 ':, na e~ 
timativa da area plantada e destinada a colheita, nesta safra, situando-a em 

174 800 ha. Com a produtividade esperada de 11 906 kg/ha, superior em 0,05 ~~ da anteriormente previ~ 
ta, e aguardada agora uma colheita de 2 081 200 t. 

GOlAS - Recentes 1evantamentos procedidos nos municipios produtores de mandioca 1evaram o GCEA-GO a 
situar em 23 600 ha a area plantada e destinada a colheita, em 1979, inferior em 13,55% da 

informada em fevereiro. Como rendimento media esperado de 14 000 kg/ha, inferior em 2,51 ~~ do ante 
riormente previsto, e estimada agora uma produ<;ao de 330 400 t. 

Pre<;o media pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Rondonia 1,50 
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20. MILHO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUCAO AGRICOLA 

·Acre ..•.•...............••..•••..• 
Maranhao •..........•............•• 

Rio Grande do Norte .............. . 

Alagoas 
Sergipe ....................•.•.... 
Bahia ... .' ..............•.....•.•.• 
Sao Paulo ........................ . 
Parana ...................•......•. 
Santa Catarina ...................• 
Rio Grande do Sul ................ . 
Mato Grosso do Sul ............... . 
Mato Groso ....................... . 

1,35 

0,46 
0,56 
0,90 
0,63 
0,78 
0,44 
0,65 
0,45 
2,75 
0,88 
1,40 

MAR~0/79 

A produ~ao esperada de milho para 1979, em 3~ estimativa, para v conjunto das Unid~ 
des da Fed~ra~ao de Rondonia, Amazonas, Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Bahia (1~ safra), Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goias; em 2~ estimativa para os Estados do Acre, 
Para e Ceara, em 1~ estimativa para o Estado de Sergipe, totaliza 17 057 750 t. Aguardam-se as pri 

meiras estimativas dos Estados de Alagoas e Bahia (2~ safra), para ser conhecida a estimativa da pr_Q 
du~ao nacional na safra de 1979. 

Em rela~ao a infonna~ao de fevereiro, quando foi estimada para as Unidades da Federa~ao antes men 
cionadas,a exce~ao de Sergipe, a produ~ao de 16 910 398 t, ocorreu, neste mes, quando considerada 
a mcsma area geografica, o acrescimo de 0,66%, por altera~oes nas estimativas do Territorio de Ro_!! 
dania e Estados do Piaui, Paraiba, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goias, embora as redu~ocs verifica 
das no Espirito Santo, Rio Grande do · Sul e Mato Grosso do Sul. 

RONDONIA- 0 GCEA-RO informa, neste mes, o acrescimo de 36,60 ~; na estimativa da area plantada com 
milho, nesta safra, situando-a em 35 833 ha. Com o rendimento medio esperado de 1 485 kg/ha, 

superior em 3,20% do infonnado em fevereiro,e esperada agora uma produ~ao de 53 212 t. 

PlAUT- 0 GCEA-PI informa que a cultura domilho, no estado encontra-se na fase de tratos culturais. 

Atravcs de novos levantamentos efetuados no periodo, foi constatado o acrescimo de 13,24% na esti 
mativa da area plantada situando-a agora em 259 940 ha. Como rendimento medio previsto de 749 kg/ha, 
superior em 7,00% do anterionnente infonnado, e aguardada uma produ~ao de 194 784 t. 

PARATBA- 0 GCEA-PB comunica que em virtude da utiliza~ao de sementes melhoradas em maior quantid~ 

de nesta safra, 0 rendimento medio previsto experimentou 0 acrescimo de 19,87~~ ef71 sua estima 
tiva, atingindo agora a 742 kg/ha. 

Em uma area plantada de 285 060 ha, superior em 0,82% da prevista em fevereiro, e esperada uma pr_Q 
du~ao de 211 475 t. 

ESPlRITO SANTO- 0 GCEA-ES informa que o milho atravessa a fase de tratos culturais. Os levantamen 
tos efetuados pclas Comissoes Regionais de Estatisticas Agropecuarias E>complernent~ 

das pelas informa~oes fornecidas pelos membros componentes do GCEA-ES, conduzem, a estimativa da 
area plantada, ao dccrescimo de 0,94%, situando-a em 155 228 ha. Com o rendi~ento medio previsto de 
995 kg/ha, inferior em 11,16% do previsto no mes anterior, e agora aguardada uma produ~ao de 

154 529 t. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ infonna que a cultura do milho se encontra na fase de tratos culturais, 
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preva lecendo o es tig1o dtil' esf'i gam en to; nas hvouras de alguns mun1 clpiot ·• col hei ta 

ja foi iniciada. 

Quanta a area plantada, foi observado 0 acrescimo 4e 8,64% em rela~ao a informida em fevereiro, d~ 
vida a agrega~ao de novas areas cultivadas oos municipios de VOLTA REDONDA, PIRAl, SANTO ANTONIO DE 
PADUA e MACAt e que nao tinham sido consideradas em investiga~oes anteriores, elevandQ-a assim, p~ 

ra 39 701 ha. Com a produtividade esperada de 900 kg/ha, igual a informada anteriormente, e previ~ 
ta uma produ~ao de 35 731t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS informa, neste roes, o decrescimo de apenas 0,003% (47 ha) na estimativa 
da area plantada, agora com 1 778 200 ha. Com o rendimento medio previsto em 

1 000 kg/ha, igual ao infonnado no mes de fevereiro, e esperada uma produ~ao de 1 778 200 t. 

A cultura esta na fase de tratos culturais e em estagio de matura~ao avan~ada. 

MATO GROSSO DO SUL - A cultura encontra-se no inicio de colheita e o rendimento medio que vern sendo 
obtido e inferior enl 9,02% do previsto no mes precedente, ctingindo a 1 503 kg/ 

/ha; esta cifra devera pennanecer ate o final da co·lheita. 

0 decrescimo verificado foi decorrentc da estiagem verificada nos meses de dezembro e janeiro. Em 
uma area p1antada de 102 761 ha, igual a estimada anterionnente, e esperada agora uma produ~ao de 
154 427 t. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT informa o acrescimo de 0,92% na estimativa da area plantada em virtude de 
novas informa~oes do municipio de ARIPUANA, situando-a em 79 364 ha. Com o rendimento 

media previsto de 1 520 kg/ha, superior em 0,20% da informa~ao de fevereiro, e aguardada uma prod~ 

~ao de 120 652 t. A cultura atravessa o estagio de amadurecimento avan~ado; em varias 1avouras ja 
foram efetuadas opera~6es de "quebra" da espiga, iniciando-se a matura~ao comercial. 

GOlAS - 0 GCEA-GO informa, neste mes, o acrescimo de 0,39% na estimativa da area plantada para esta 
safra atingindo agora a 847 600 ha. Como rendimento media esperado de 2 040 kg/ha, superior 

em 3,03% do anteriormente informado, e prevista uma produ~ao de 1 729 104 t. 

A cultura econtra-se no inicio de colheita e OS rendimentos medias que vern sendo obtidos, sao consi 
derados excelentes. 

Pre~o media pago ao produtor no mes: 

U.F'. 

Rondonia ................... . 
Acre ....................... . 
Amazonas ................... . 
Maranhao ................... . 
Rio Grande do Norte ........ . 
Pernambuco ................. . 
lllagoas .................•.... 
Sergipe .................... . 
Bahia .................•..... 
Rio de Janeiro ............ .. 
Sao Paulo .................. . 
Parana •.............•....... 
Santa Catarina ............. . 
Rio Grande do Sul .......... . 
Mato Grosso do Sul .. , ...... . 
Mato Grosso ................ . 
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4,06 
3,00 
2,85 
3,20 
4,18 
3,60 
3,20 
3,70 
3,50 
2,51 
2,90 
1 ,97 
2,60 
2,93 
2,40 
2,90 
2,16 
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21. PIMEtHA-00-REINO 

A producao esperada de pimenta-do-reino para 1979, em 1~ estimativa, a nivel 
nal, c de 51 566 t, superior em 13,60% da obtida na safra de 1978. 

MARC0/79 

nacio 

Em re lac;ao a i nformacao de feverei ro, quando era esperada uma producao de 402 t, para o conjunto dos 
Estados do Amazonas, Paraiba e Mato Grosso, ocorreu, neste mes, quando considerada a mesma area ge~ 
grafica, uma reducao de 3,98%, por alteracoes nas estimativas do Estado da Paraiba. 

Registram-sc, neste mes, as primeiras informacoes sobre a safra de 1979 da pimenta-do-reino no Esta 
do do Para, principal produtor brasileiro. 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM comunica que estao sendo realizados levantamentos especificos na Microrregiao 
Homogenea MtDIO AMAZONAS, para verificacao da parcela da area total plantada que aprese~ 

ta condicoes de producao na presente safra. Face ao exposto, o GCEA-AM mantem as estimativas de f! 
verei ro: em uma area ocupada com pes em producao e des ti nada a co 1 he ita, nesta safra, de 69 ha e ren 
dimento medio esperado de 1 159 kg/ha, e preliminarmente prevista uma colheita de 80 t. 

PARA- 0 GCEA-PA, em 1~ estimativa, informa uma area ocupada com pes em producao e destinada a co 
lheita, nesta safra, de 13 685 ha, superior 11~48% da colhida em 1978, devido a incorporacao 

de novas areas no proccsso produtivo, nesta safra. Com a produtividade esperada de 3 540 kg/ha, in 
ferior em 1,67% da obtida na safra anterior, e inicialmente prevista uma colheita de 48 442 t. Re 
gistra o GCEA-PA, que ser·ao procedidos, em abril, levantamentos especificos nos municipios de SAN 

TA !ZABEL DO PARA, CASTANHAL e ~1ARACAW\ para verificacaoda area produtiva, nesta safra, e produtivj_ 

dades cspcradas. 

PARA1BA - 0 GCEA-PB, de acordo com recentes informacoes procedentes das Comissoes Regionais e Municj_ 
pais de Estatisticas Agropecuarias atuantes nas regioes produtoras de pimenta-do-reino, 

informa, ncste mes, a reducao de 4,25% na estimativa da area ocupada com pes em producao e destina 

da a colheita, nesta safra, situando-~ em 902 ha. Como rendimento medio esperado de 216 kg/ha,inf! 

rior em 3,57% do anteriormente previsto, e estimada uma producao de 195 t. 

Preco medio pago ao produtor no mes: 

u.r. 

Amazonas .........• 
Mato Grosso ..•... 

22. SISAL (em fibras secas) 

32,40 
30,00 

A produc;ao nacional esperada de sisal para 1979, em 3~ es timativa, e de 204008t, su 

pcrior em 0,57% da prevista em fevereiro, decorrente de altera~oes nas es timativas do Estado da Pa 

raiba. 
Em relac;ao a produc;ao obtida em 1978, quando foram colhidas 201 733 t, a atual estimativa da safra 

brasileira de sisal apresenta-se superior em 1,13%. 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN comunica que durante o periodo abril/maio serao realizados levanta 
mentos especificos nas regioes sisaleiras do cstado, visando estabelecera area 

efetivamentc plantada com o produto e existente em 1979 e a parcela dessa area ocupada com pes em 

produc;ao e destinada a colheita, nesta safra. Assim,ate que sejam conclul'dos os trahalhos de campo, 
G~guidos de criteriosa analise a ser procedida pela Comissao Tecnica Especializada em Sisal {COTE/RN
SISAL), 0 GCEA-Ril optou em manter as estimativas de fevereiro. Em uma area ocupada com pes em prod~ 
c;ao de 3a llOha e produtividade esperada de 460 kg/h~, e prevista, preliminarmente, uma colheita de 

17 526 t. 
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PARAlBA- 0 GCEA-PB, com base em novas levantamentos procedidos nas regioes produtoras de sisal, no 
mes de mart;o, informa uma area ocupada com pes em produt;ao e destinada a colheita, de 

101 569 ha, inferior em 0,50% da prevista em fevereiro. Com a produtividade esperada de 1 007 kg/ha, 
superior em 1,61% da anteriormente estimada, e aguardada agora uma produt;ao de 102 298 t. 

Preyo media pago ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg (*) 

Rio Grande do Norte 4,50 

(*) Pre~o media de cotat;ao da fibra seca. 

23. SOJA 

A produt;ao nacional esperada de soja para 1979, em 3~ estimativa, e de 10 677 738 t, 
superior em 0,58% da prevista em fevereiro, devido as alterat;oes nas estimativas dos Estados de Ma 
to Grosso do Sul e Goias, embora a redut;ao verificada no Rio de Grande do Sul. 

Em relat;ao a produt;ao obtida em 1978, quando foram colhidas 9 534 717 t,aatual estimativa para a sa 
fra deste ano mostra-se superior em 11,99%. 

PARANA - A maioria das 1avouras de soja ainda esta na fase de tratos cu1 turais, em esta 
gios de florat;io (5%), format;ao das vagens e granat;ao (40%), e maturat;ao (55~ ). segundo re 

gistra o GCEA-PR. 

A colheita ja foi iniciada em todo o estado; no norte e oeste, onde o cultivo foi efetuado mais ce 
do, essa operat;ao ja esta bastante avant;ada, cnquanto que no leste, as atividades de colheita foram 
iniciadas recentemente. 

As condit;oes climaticas durante o mes foram favoraveis aos trabalhos de co1heita, bem assim, pr~ 

piciaram melhor florat;ao e format;ao das vagens na s variedades semi-tardias e tardias. 

Atualmente a colheita se processa nas lavouras cul tivadas com variedades precoces, que foram as mais 
prejudicadas pela estiagem. 

0 produto ate agora co1hido, exceto alguns lotes no oeste do estado que apresentaram gr·ande incide~ 

cia de graos verdes e i~purezas, tern s i do de mu ito boa qua 1 i dad~, e, por is to mesmo, os "pret;os me 

'dios pagos aosprodutores", no periodo, se tem situado em torno de Cr$288,00 a saca de 60 qui1os. 

As agencias do Banco do Brasil ja receberam as normas de EGF para comercializat;ao da soja na safra 
de 1979; os contratos de financiamento tiveram inicio neste mes . 0 termino das operac;:oes de EGF P~ 

ra produtores e cooperativas e previs to para 11/03/79, e para as industrias em 30/11/79. 

Informa-se que,com base em lev11ntamentos realizados, a comerciali<:.ac;:ao da sojJ colhida, com situa 
t;ao em 20/3/79, assim se distribuia : 

adquirida pe1as industriils 
adquirida por firmas comerciais .................. . 
reservada para semente em cooperativas ..•......... 
estacada em cooperativas ...........•.....••....... 
em maos de produtores e outros ........•••......... 
comercializada em Sao Paulo e Santa Catarina .••..• 
por comercial izar (previsao) ..................... . 

Total da produc;:ao esperada 

828 700 t 
196 000 t 

27 000 t 
27 300 t 

275 000 t 
48 000 t 

3 044 000 t 

4 446 000 t 

Sao mantidas, neste mes, as estimativas de fevereiro: em uma area plantada de 
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2 348 000 ha c produtividade prevista de 1 894 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 4 446 000 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS informa que a soja encontra-se na fase de tratos culturais e inician 
do a fase de colheita. 

Em lllla area plantada de 4126 000 ha, igual a informada em fevereiro, e rendimento medioesperadode 
854 kg/ha, inferior em 0,70% do previsto anteriormente, e esperada uma produ~ao de 3 525 300 t . 

MATO GROSSO DO SUL - As . infonna~oes provenientes do interior do estado, mais especificamente da 

Comissao Regional de Estatisticas Agropecuarias de CAMAPUA, onde foram agora 
consideradas novas areas financiadas pelo Banco do Brasil em RIO VERDE DE MATO GROSSO, levaram a e~ 
timar uma area plantada de 578 408 ha, superior em 0,96% da informada em fevereiro. Como rendimen 
to medio previsto de 1 473 kg/ha, superior em 3,44% do previsto anterionnente, e esperada agora uma 
produ~ao de 852 031 t. 

Com as chuvas ocorridas na regiao da GRANDE DOURADOS, em fins de fevereiro e principios de mar~o. 

as lavouras rcagiram satisfatoriamente, melhorando a produtividade esperada. 

GOlAS- 0 GCEA-GO comunica que a cultura encontra-se na fa se de co lhei ta , sendo o produto colh i do 
classificado como de boa qualidade. 

Em uma area plantada de 154 900 ha, superior em 0,75% da informada em fevereiro, e com a produtivl 
dade prevista de 1 800 kg/ha, superior em 20,00% da anteriormente estimada, e agora aguardada uma 
produ~ao de 278 820 t. 

Pre}O media pago ao produtor no mes: 

24 . TOMATE 

U.F. 

Sao Paulo •••.•.••••••••... 
Parana •.••.•••••••••••••.. 
Santa Catarina ..•...•..•.. 
Rio Grande do Sul •.•..•. . . 
Mato Grosso do Sul .•..••.. 
Goi as ••.•.•...•.•••.•.•.... 

Cr$ /kg 

5,25 
4,80 
5,10 
4,33 
3,91 
5,00 

A produ~ao esperada de tomate para 1979 em 3~ estimativa nos Estados do Maranhao, P~ 

raiba, Pernambuco, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goias; em 2~ estimativa para o Ceara, e em 1~ 

estimativa em Sergipe, total iza 1 278 792 t, sendo inferior em 5,27% da colhida em 1978, na mesma 
area geografi ca. 

[m relar;ao a informar;ao de fevereiro, quando foi estimada para OS estados antes discriminados~ CXC! 

r;ao de Sergipe), uma produr;ao de 1 268 902 t, registra-se, neste mes, na mesma area geografica, o ~ 
crescimo de 0,53%, decorrente de alterar;oes nas estimativas dos Estados do Maranhao, Paraiba, Espi 
rito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, embora as redur;oes verificadas em Minas Gerais e Goi 

as. 

Aguardam-se as primeiras informar;oes do Estado da Bahia para que possa ser conhecida a esti~ativa da 

produr;ao nacional de tomate em 1979. 

Sao apresentadas, neste mes, as estimativas finais de colheita no Rio Grande do Sul . 
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MARANHAO - 0 GCEA-MA informa que, com a inclusao de nova~ areas cultivadas naMicrorre9iao Homogenea 
M!DIO MEARIM, principalmente no munic1pio de D. PEDRO, maior produtor estadual de tomate, 

verificou-se o acrescimo de 11,49% na estimativa da area p1antada, situando-a em 291 ha. Como ren 
dimento medio esperado de 20 632 kg/ha, superior em 15,28% cto previsto em fevereiro, e aguardada uma 

produ~ao de 6 004 t. 

PARAlBA - 0 GCEA-PB, com base em novos levantamentos junto as regioes produtoras de tomate, informa 
uma area plantada de 1 381 ha, superior em 3,76% da prevista em fevereiro, com igual acre~ 

cimo na produ~ao esperada, por constata~ao de novas areas plantadas no periodo. Com a produtividade 
prevista de 35 458 kg/ha, igual a anteriormente informada, e esperada uma produ~ao de 48 967 t. 

SERGIPE- 0 GCEA-SE, informa, em H estimativa, uma area plantada de 177 ha, superior em 7,93% da 
area colhida na safra anterior. Com a produtividade esperada de 17 881 kg/ha, superior em 

2. 68% da obt ida em 1978' e prev is ta uma produ~ao de 3 165 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG comunica que o excess o de chuvas ocorrido nos meses de janeiro e fevereiro, 
prejudicou sensivelmente os plantios real izados para esta safra, acarretando o dec res 

cimo de 5,55% na estimativa da area plantada, ou seja, de 3 530 para 3 334 ha, bern assim, na pr:odutj_ 
vidade estimada. r aguardada agora uma prodw;ao de 95 938 t, com a produtividade prev ista de 
28 776 kg/ha, inferior em 12,94% da anteriormente informada. 

ESPlRITO SANTO- 0 GCEA-ES informa, neste mes, o acrescimo de 1,28% na estimativa do rendimento me 
dio esperado, com igual reflexo na produ~ao prevista. Assim, em uma area plantada 

de 1 093 ha, e produtividade prevista de 45 891 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 50 159 t. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, de acordo com novos levantamentos procedidos no per1odo, co~unica o acr~ 
mo de 44,38% na estimativa da area p1antada com tomate, situando-a em 2 105 ha, em 

decorrencia de novos plantios rea1izados nas areas anteriormente atingidas pe1as enchentes. Com a 
produtividade esperada de 43 807 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 92 213 t. 

RIO GRANDE DO SUL - Conclu1da a colheita em todo o estado, o GCEA-RS informa uma area colhida de 
5 970 ha, superior em 0,51 % da estimativa da area p1antada em fevereiro. Com o 

rendimento medio obtido de 13 317 kg/ha, superior em 0,33% do esperado anteriormente, foramcolhidas 
79 500 t. 

GOIJI.S- 0 GCEA-GO comunica, neste mes, a reduc;ao de 4,72% na es-timativa da area p1antada em fevere.!_ 
ro, situando-a em 1 010 ha . Com a produtividade agora prevista em 42 000 kg/ha, inferior em 

6,67% da estimada anteriormente, e esperada uma colheita de 42 420 t. Os decrescimos verificados 
nas estimativas da area plantada e rendimento medio, foram reativados pela estiagem no per1odo. 

Preco Medio pano ao produtor no mes: 

Maranhao 

U.F. Cr$/kg 

7,41 
Pernambuco .... ....... 8,65 
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . 9,40 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 
Rio de Janeiro ....... 4,70 
Sao Paulo............ 8,70 
Santa Catarina ....... 4,60 
Rio Grande do Sul . . . . 5,60 
Mato Grosso do Sul . . . 5,00 
Mato Grosso 7,60 
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25. TRIGO 

A produc;ao esperada de trigo para a safra de 1979, em la. estimativa, a nivel nacio 

nal,e de 3 457 265 t, superior em 29,13% da obtida em 1978, quando foram produzidas 2 677 346 t. 

Relativamente ao mes de fevereiro, quando foi estimada para os Estados de Sao Paulo, Parana, sa·nta 
Catarina e Mato Grosso do Su1, uma produc;ao de 1 955 910 t, m~ntem-se, neste mes, as estimativas 

anteri ores. 

Regis tra-se, ncs te mes, a primei ra i nfonnac;ao sobre a sa fra de tri go para o E s tado do Rio Grande do Su 1 . 

RIO GRANDE DO SUL- 0 GCEA-RS em la. estimativa, infom1a preliminamtente uma area provavel aser cu.! 
tivada com o trigo, na safra de 1979, de 1 500 000 ha, superior em 20,60% da co 

1hida na safra passada. Como rendimcnto medio inicialmcnte previsto de 1 000 kg/ha, inferior em 

em 17,36% do obtido na co1heita de 1978, e esperada uma produc;ao de 1 500 000 t. 

26. UVA 

A produc;ao naciona1 esperada de uva para 1979, em 2~ estimativa e de 675 759 t, su 
perior em 0,171 da informada em fevereiro, decorrente de acrescimos nas estimativas finais deco1hei 

ta nos Estados do Parana e Rio Grande do Sul. 

Em re1ac;ao a produc;ao obtida em 1978 e que atingiu a 670 180 t, a atua1 estimativa representa urn 
acrescimo de 0,83X. 

PARANA - 0 GCEA-PR informa que no mes de marc;o ocorreu a conc1usao da safra de uva no estado . Em 
uma area colhida de 2 485 ha, superior em 1,02% da estimativa da area ocupada com pes em 

produc;ao em fcvereiro e com o rendimento medio obtido de 7 726 kg/ha, superior em 3,01 % do que vinha 
sendo csperado antcriormcnte, foi obtida uma produc;ao de 19 200 t. 

De um modo geral, o produto colhido, neste ano, foi de n~lhor qualidade que o da safra anterior, e 
a media dos "prec;os pagos aos produtores".considerando-se as varias castas cu1tivadas, foi de 
Cr$ 16,00 o qui1o, aproximadamente, ~o norte, onde predominam as variedades de mesa e particular 
mente a "ITALIA",seguida da "NIAGARA BRANCA", o prec;o medio oscilou em torno de Cr$ 20,00/kg. 

RIO GRANDE DO SUL- 0 GCEA-RS comunica que a co1heita da uva foi conc1uida em todo o estado, no mes. 
A area co1hida atingiu a 41 250 ha, ou seja, superior em apenas 2 ha da estim~ 

tiva da area ocupada com pes em produc;ao. Com a produtividade obtida de 11 215 kg/ha, superior em 
O,OB% da esperada em fevereiro, foram co1hidas 462 600 t. 

Prec;o medi o _E!9.0 ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg 

Parana.............. 16,25 
Santa Catarina ...... 3,50 
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Produtos de segunda prioridade para fins de informa9ao 

l. ALHO 

A produ~ao esperada de alho para 1979, em 3~ estimativa para os Estados do Rio Gran 
de do Norte, Pernambuco e Goias e em 2~ estimativa nos Estados do Ceara e Sao Paulo, totaliza 4 483 t, 
sendo superior em 40,40% da obtida na safra de 1978, na mesma area geografica. 

Relativamente a informacao de fevereiro, quando considerada esta mesma area geografica, sao manti 
das, neste mes. as estimativas anteriores. 

Aguardam-se as primeiras informa~oes sobre a safra de alho, em 1979, nos Estados do Piaui, Bahia, Mi 
nas Gerais, Espirito Santo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para que possa ser conheci 
da a estimativa da produ~ao a nivel nacional. 

Pre9o medic page ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg 

Santa Catarina 17,15 
Rio Grande do Sul . . 24,04 

2. GUARANA (cultivado) 

A produ~ao brasileira esperada de guarana para 1979, em 3~ estimativa, no Estado do 

Amazonas, unico produtor nacional, ate 0 memento, e de 440t, nao registrando altera~oes emrela~aoa 
informa~ao de fevereiro. 

AMAZONAS- 0 GCEA-AM comunica que estao sendo realizados levantamentos especificos na Microrregiao 
Homogenea MtDIO AMAZONAS, notadamente nos municipios de MAUtS, BARREIRINHA, MANAUS, NOVA 

OLINDA DO NORTE e PARINTINS, para verHica~ao atual izada da area total cul tivada com guarana e a pa.!: 
eel a dessa area que esta ocupada com pes em pro~u~ao. Ate a conclusao dos trabalhos em andamento, o 
GCEA-AM mantem as estimativas anteriores: em uma area ocupada com pes em produ~ao de 3 411 ha e ren 
dimento medio esperado de 129 kg/ha, e preliminarmente prevista uma produ~ao de 440 t. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Amazonas 

3. RAMI (em fibra) 

Cr$/KG 

64,00 

A produ~ao nacional esperada de rami para 1979 em 2~ estimativa no Estado do Parana, 
unico produtor desta fibra vegetal, ate o momenta, e de 9 SOOt, superior em 35,71% da obtida em 1978, 
quando foram produzidas 7 OOOt. 

Esta segunda estimativa se mostra, tambem, superior em 30,14% da primeira estimativa divulgada em f~ 

vereiro e que atingia a 7 300t, por decorrencia de altera~oes nas informa~oes do Estado do Parana. 

PARANA- As informa~oes provenientes da zona de produ~ao, neste mes, confirmam a existencia de uma 
area plantada, para a atual safra, de 6 200 ha, portanto, equivalente a informa~ao de fevere..:!_ 

ro. 

A cultura esta na fase de colheita; o 3Q e ultimo corte ja foi iniciado, devendo estender-se ate o 
final domes de abril. 
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As condi~oes climaticas ocorrentes durante a fase de desenvolvimento vegetative do rami, tantonop! 

rlodo anterior ao primeiro, como do segundo corte, foram bastante desfavoraveis.originandodesunifo! 
midade de crescimento das plantas com conseqaente obten~ao de urn produto de qualidade, apenas, reg~ 
lar. 

Os 'pr~os pagos aos produtores", do produto colhido no primeiro corte, variaram de Cr$ 10,00 a 
Cr$ 12,00/kg para a fibra 1onga e de Cr$ 8,00 a Cr$ 10,00 para a fibra curta. Com referercia ao se 
gundo corte, os pre~os atingiram de Cr$ 10,00 a Cr$ 12,00/kg para a fibra curta e de CrS 12,00 a 
Cr$ 14,00/kg para a fibra longa. Atualmente a cota.;ao para essa fibra (longa),ja atingea Cr$16,00/kg. 

Com 0 rendimento medio previsto para OS tres cortes de 1 532 kg/ha, superior em 30,16% do informado 
anteriormente, e esperada agora uma produ.;ao de 9 500 t, tendo em vista as condi.;oes favoraveis oco~ 
rentes no terceiro corte. 

4. SORGO GRAN1FERO 

A produ~ao esperada de sorgo granifero para 1979 em 3~ estimativa para os Estados do 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goi5s e em 
2~ estimativa no Ceara c Sao Paulo, totaliza 192 377 t, sendo inferior em 14,80% da obtida eml978, 
na mesma area geografica. 

Em rela.;ao a infonna.;ao de fevereiro, quando foi estimada para as Unidades da Federa.;ao antes dis 
criminadas, uma produr;ao de 187 756 t, observa-se, neste mes, 0 acrescimo de 2,46%, em virtudedeal_ 
tera.;ao positiva na estimativa do Estado do Rio Grande do Su1, embora a redur;ao verificada em Goias. 

Aguardam-se as primeiras informa.;oes do Estado de Minas Gerais para que possa ser conhecida a pr£ 

du.;ao naciona1 de sorgo granifero na safra de 1979. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS, apes novos 1evantamentos nas zonas produtoras de sorgo granifero, r! 
gistra, neste mes, 0 decrescimo de 3,64% na estimativa da area p1antada, situa~ 

do-a em 55 400 ha. Com o rendimento medio esperado de 1 671 kg/ha, superior em 9,22% do infonmado em 
fevereiro, e prevista uma co1heita de 92 600 t. 

GOIJI.S - 0 GCEA-GO, com base em 1evantamento conc1uido no periodo, infonma uma area p1antada de 880 ha, 
inferior em 0,11% da estimada em fevereiro. Com a produtividade esperada de 2 800 kg/ha, re 

presentando urn decrescimo de 0,64% sobre o previsto anterionmente, e esperada agora uma produr;ao de 
2 464 t. 

Pre.;o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Rio Grande do Su1 

Cr$/kg 

2,03 

Mato Grosso do Su1 ...... 1,10 
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B R A S I L 

' Situa~ao no mes de: MAR~O Ano: 1979 

PRODUTOS DE PRIMEIRA PRIORIDADE PARA FINS DE INFORMA~AO COM DISPONIBILIDADE DE DADOS 
A NlVEL NACIONAL 

PRODUTO AGRICOLA 

1. Abacaxi (1 000 frutos) ..•......••....••.•. 
2. A1godao Arboreo ..........•..........•..... 
3. Amendoim (la. safra) ..................... . 
4. Banana (1 000 cachos) ......•.••..•........ 
5. Batata-fnglesa (la. safra) •.......•....... 
6. Cana-de-a~ucar ......•...•.......•...•...•• 
7. Coco-da-baia .........•..•...•........•.... 
8. Feijao (la. safra) ....... : .. ............. . 
9. Juta ....•..............•.................. 

10. Laranja (1 000 frutos) .................•.. 
11. Malva .....•.. : ......................•..... 
12. Mamona •................................... 
13. Mandioca ...........................•.•.... 
14. Pimenta-do-reino ................•.••...... 
15. Sisal 
16. Soja 
17. Trigo 
18. Uva 

ESTIMATIVA DA PRODU~~O ESPERADA (1) 
(t) 

. 405 947 
521 114 
297 332 
416 318 
264 757 

133 560 299 
474 962 

1 206 122 
26 221 

39 674 441 
59 749 

325 244 
24 937 319 

51 566 
204 008 

10 677 738 
3 457 265 

675 759 

PRODUTOS DE SEGUNDA PRIORIDADE PARA FINS DE INFORMA~~O COM DISPONIBILIDADE DE DADOS 
A NIVEL NACIONAL 

PRODUTO AGRICOLA 

1. Guarani (cultivado) ................•...... 
2. Rami ....•.......•.................•....... 

(1) Dados preliminares sujeitos a retifica~ao. 
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ESTIMATIVA DA PRODU~~O ESPERADA (l) 
(t) 

440 
9 500 
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Abaca xi 

Situa~ao no mes de: MARCO 

UNIDJ\DES 
DA 

FEDERJ\CliO 

BRASIL ...... . 

Amazonas ............. . 
Cearii ................ . 
Rio Grahde do Norte .. . 

·Paraiba .............. . 
Pernambuco ........... . 
A1agoas .............. . 
Bahia ................ . 
Minas Gerais ......... . 
Espirito Santo 
Rio de Jane·ro ....... . 
Sao Paulo .......•..... 
Parana ............... . 
Santa Catarina ....... . 
Rio Grande do Sul .... . 

Mato Grosso do Sul .•.. 
Mato Grosso ......... . 
Goias 
Outras 

-

................ 
.. .:...:....: ......... . 

UNIDJ\DES 
DA 

FEDERACI'iO 

BRASIL ....... 
Naranhiio .............. 
Piaui .................. 
Ceara ................. 
Rio Grande do Norte ... 
Paraiba ............... 
Pcrn<:Hubuco ............ 
A1ac.~oa s ............... 
llahia .................. 

--

MtS FINAL 
DE 

AREA 
(ha) 

COLHEITA Plantadd Co1hida 

DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 

DEZ 
DEZ 

385 
425 
493 

6 572 
2 350 
1 000 
4 005 
5 722 

670 
313 

1 100 
101 
160 

2 100 
305 

138 
770 

PRODU~M 
(l 000 frutos) 

Esperada 

405 94_7 

2 700 
4. 250 

8 866 
120 143 

27 025 
15 435 
60 075 
77 082 
14 740 
4 225 

24 670 
1 609 
' 
2 640 

23 833 
2 417 

2 032 
6 776 

7 429 

Obtida 

A1godao arbiireo 

-
JI.REA PRODU~I'iO 

~IES F I N/\L {ha) (t) 
-DE Ocup_ada COLHEITA com pes em Co1hida Esperada Obtida 

produ~ao 

52) 114 

SET 50 593 12 669 

OUT 153 014 30 603 
OUT 1 250 000 250 000 
DEZ 422 248 76 952 
DEZ 466 680 108 223 
DEZ 200 000 40 000 
DEZ 300 75 
NOV 4 800 2 592 

---~-- ----- - - ·-

45 

Ano 1979 

RENDIMENTO ~EDiO 
{frutos/ha) 

Esperado Obtido 

7 013 
10 000 
.17 984 
18 281 
11 500 
15 435 
15 000 
13 471 
22 000 
13 498 
22 427 
15 931 
16 sop 
11 349 
7 925 

14 725 

8 800 

REtHHt\EtHO !·i[ C: C 
(kg/h i: ) 

Esperado Obti d~· 

250 

200 
200 
182 
232 
200 

250 
540 

-

-
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Situa~ao no mcs de: MARCO 

· UNIDADES 
DA 

fEDERACAD 

BRASIL ........ 
Maranhao .............. 
Ceara ................. 
Rio Grande do Norte ... 
Paraiba ................ 
Pernambuco ............ 
Alagoas ............... 
Sergi pe ............... 
Bahia · ................. 
Minas Gcrilis .......... 
Sao Paulo ............. 
Parana ................ 
,., 
M 

G 

0 

ato tirosso oo Sul .... 
ato Grosso .......... 
oias ................ 
utras ............... 

UNIDADES 
UA 

HDERACliO 

--
BRASIL •....... 

Sao Paulo .....•...•... 

Parana ................ 

Santa Calilrinil ........ 
Rio Grande do Sul ..... 
Mato Grosso do Sul .... 
Mato Grosso .......... 
Goias ................ 
Outras ............... 

M£S FWAL 
DE 

CO~HEITA 

OUT 

SET 
NOV 
NOV 
DEZ 
DEZ 
DEZ 

SET 
JUL 

JUN 
ABR 
JUL 
JUl 
JUN 

~1£S FINAL 
DE 

COlliE ITA 

-· 

JAN 

FEV 

MAR 

ABR 

FEV 

MAl 

ABR 

A1godao herhaceo 

AREA PRODUCJ'IO 
(ha) (t) 

P1antada Co1hida Esperada Obtida 

. .. 
557 132 

100 000 35 000 
145 643 42 826 
114 750 55 038 

55 000 16 500 
. .. . .. 

20 849 5 504 
98 500 50 235 
99 944 89 109 

273 900 367 500 
285 000 367 000 
46 263 73 897 
5 200 4 200 

40 140 67 435 
. .. 

Amendoim (la. safra) 

AREA PRODUCliO 
(ha) (t) 

-
Plantada Colhidil Esperada Obtida 

297 332 

121 370 200 000 

35 737 62 309 

571 826 

6 700 5 400 

11 477 21 251 

921 1 287 

2 660 4 416 

1 843 
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Ano 1979 

-
RENDII~EIITO NtDIO 

(kg/hu) -Esperado Obtido 

237 

350 
294 
480 
300 
. .. 
264 
510 
892 

1 342 
1 288 
1 597 

808 
1 680 

REilDH1EIHO 1·1EDIO 
(l:y/ha) 

Esperado Obtido 
-

1 648 

1 744 

1 447 

806 

1 852 

1 397 

1 660 

--
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. JBGE/CEPAGRO LEV /\NTAt·IENTO S I STHti'iT I CO DA PRODU~~O AGRT COLA 

Amendoim (2a. safra) 
Situa~~o no roes de: MAR~O 

UNJDADES 
OA 

FEDERA~JlO 

BRASIL . . . . . . . . . 
Ceara ................. 
Paraiba ............... 
Bahia ................. 
~linas Gerais .......... 
Sao Pilulo ............. 
Parana ................ 
Santa Catarina . . . . . . . . 
Mato Grosso do Sul . •••• 
Goias 

Outras 

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

UNIOADES 
OA 

FEDERACM 

BRASIL .. .. . .. .. 

Rondonia ............. 
Acre ..................... 
Amazonas .............. 
Para .................. 
Maranh'5o .............. 
Piaul' ......... .. ....... 
Ceara ................. 
Rio Grand~ ao Nort~ ... 
Paral'ba ............... 
Pernambuco ............ 
Alagoas ............... 
Sergip~ ............... 
Ba:hia ................. 
Minas Gerais .......... 
Espl'rito Santo ........ 
Rio de Janeiro ........ 
Sao Paulo ............. 
Parana ................ 
Santa Ca tilri na ... ..... 

MES FJNI\L AREA PRODUCJ'iO 
DE (ha) (t) 

COLliE ITA P1antada Co1hida Esperada Obtida 

... 
JUL 1 400 1 400 
OUT 627 598 
SET . .. . .. 
JUN 4 398 6 359 
JUN 75 000 81 450 
MAI 8 700 11 310 
JUN ... . .. 
MAI 3 193 4 834 
JUL .. . ... 

. .. 

Arroz (em casca) 

~1tS FINAL 
DE 

COLHEITfi P 1 anta~ 

MAI 70 516 
ABR 12 800 
DEZ 2 243 

DEZ 105 168 
JUN 886 981 
JUL 179 821 
AGO 60 000 
SET 7 093 

SET 15 715 
SET 4 712 
DEZ . .. 
DEZ 9 758' 
OUT . .. 
JUN 522 336 
JUN 37 616 
JUN 31 887 
MAI 320 000 
MAI 473 000 
MAl 148 999 

Colhida 
--

1 

PRODU~M 
(t) 

Esperada O!) tida 

... 
115 435 

19 200 
3 364 

134 300 
330 018 
247 773 

75 000 
6 338 

16 971 
7 705 
. .. 

24 127 
. .. 

666 934 
46 407 
79 717 

365 200 
440 950 
250 905 

Rio Grande do Su 1 . . . . . MAI 584 705 ,.1 863 700 
Mato Grosso do Sul • . . . MAl 629 297 632 798 
Mato Grosso . . . . . . . . . . MAI 730 579 fl 002 348 

Ano 1979 

RENDI!1ENTO r:C:DIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

1 000 
954 

. .. 
1 446 
1 086 
1 300 
. .. 
1 514 
. .. 

~:!~:s ·::::::::::::::: AGO 937 000 l1 025 090 __ .. ---- ____ ::_:_ ---- ·-· '-·----- -------~---------'------..._ ____________ _ 
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IBGE/CEPAGRO LEYANTA!1ENTO SISTEf.ll\TICO DA PROOUCl\o ..t :~TCOLA Ano 1979 

Situa~ao no mes de: MAR~O Banana 

-----------------~----~--~--------~--------------~-------------
AREA PRODUCJIO RENDHIENTO MtDIO 

UNIDADES 
DA 

FEDERACJIO 

f;itS FINAL
1 
____ (

1
ha_) ___ t-_(_1 _o_o_o 

1
c
1
a_ct_w_s_) -+---( c_a_c_ho,-s_l_h_a ) __ 

DE Ocupada 
COUIEITA com pes em 

produ~ao 
Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

----------------+-------+-------~------~-----~-----~-----r---- -
BRASIL .•••.... 

Rondonia .....•....... DEZ 
Acre • . . . . . . . • • • • . . • • • . DEZ 

Amazonas .........•••.. DEZ 
Para •.•.......•••..... DEZ 
Haranhiio . . . . . . . . . . . . . . DEZ 
Piaui .........•••••... DEZ 
Ceara . . . . . . . . . . . . . . . . . DEZ 
Rio Grande do ~orte ... DEZ 
Paraiba . .. ............ DEZ 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . DEZ 
Alagoas . . . . . . . . . . . . . . . DfZ 
Sergipe .......... ..... DEZ 
Bahia ......... ........ DEZ 
Minas Gerais ........ .. DEZ 
Espirito Santo ........ DEZ 
Rio de Janeiro . . . . . • . . DEZ 
Sio Paulo ......•...•.. DEZ 
Parana . . . . . . . . . . . . . . . • DEZ 
Santa Catarina . . . . . . . . DEZ 
Rio Grande do Sul • . • . . DEZ 
Mato Grosso do Sul ..•. DEZ 
Mato Grosso ..•.•..••. DEZ 
Goiis ....••.••••...•. DEZ 
Outras .............•. 

UNIDAOES HES FINAL 
llA DE 

FEDERA~M COlliE ITA 

~ 

BRASIL ....... 
~1inas Gerais .......... ABR 
Espirito SJnto ........ JUN 
Rio de J~nciro ........ JUL 
Sao Paulo ............. FEY 
Parana ........•....•.. FEY 
Santa Catarina ........ FEY 
Rio Grande do Sul ..... FEY 

Outras ................ 
I 

13 457 
2 754 
1 808 

8 570 
9 786 
3 549 

36 000 
4 711 

8 105 
17 520 
8 840 
2 025 

35 000 
32 027 
28 669 
32 803 
34 970 
5 643 

20 000 
8 800 
2 568 
7 343 

25 400 

416 318 

6 258 
3 305 
1 718 

11 329 
11 507 
6 298 

67 500 
8 253 

16 217 
31 886 
12 243 
1 689 

42 000 
35 022 
10 615 
31 458 
38 330 
5 361 

27 600 
10 085 
3 873 
8 559 

24 130 
1 082 

465 
1 200 

950 

1 322 
1 176 
1 775 

1 875 
1 752 
2 001 
1 820 
1 385 

834 
1 200 
1 094 

370 
959 

1 096 
950 

1 380 
1 146 
1 508 
1 166 

950 

Batata-inglesa (la. safra) 
------- · 

AREA PRODUCI\0 RENDJiltraO f.1EDIO 
(ha) (t) (l:g/ha) 

P1antac.Ja Colhic..la Esperada Obtida Esperodo Ol>tido 

1 264 757 

17 150 204 785 11 941 
80 502 6 275 

389 2 103 5 406 
13 145 202 800 15 428 
36 110 454 264 12 580 
13 051 123 064 9 429 

40 500 271 600 6 706 

5 639 
' ' ---'---·-- ----·-
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IBGE/CEPAGRO LEVI\NTAMENTO SISTEf~JI.TICO DA PRODU~7'i0 AGRICOLA 

Batata-ing1esa (2a. safra) 
Situa~ao no mes de: MAR~O 

UNJOADES MES FINAL 1\REA PROOUCM 
OJ\ DE (ha) (t) 

F!DERJ\CJ\0 COLHEITA P1 antada Co1hida Esper·ada Obtida 

BRASIL ........ . .. 
Paraiba ................ SET 1 297 4 114 
Minas Gerais ......•... AGO ... . .. 
Espirito Santo ... .. . .. . DEZ . . . ... 
Rio de Janeiro .. . . . . . . DEZ .. . ... 
Sao Paulo ..... ........ OUT 19 100 246 960 
Pari.Jna ................ JUL 17 700 159 300 
Santa Catarina ........ JUN . . . . . . 
Rio Grande do Sul ... .. MAI 20 300 129 900 
Outras .. ······ . ... ..... . .. 

Cacau - Safra de 1978 (*) 

1\REA PRODU~i\0 

UNJOADES ~ItS FINAL (ha) ( t) 
OA DE 

Ocu~~a da FEOERACliO COLilEJTA Colhida Esperada co:n p2s em Obtida 
produc;iio 

BRASIL ........ I 
271 020 

Amazonas .............. DEZ 1 200 400 
Para .................. DEZ 7 500 1 500 
Bahia ................. DEZ 413 000. 260 000 
Espirito Santo •••••.•• DEZ 21 000 9 000 
Outras ................ 120 

--

Cafe (em cocn) 

AREA PRODUCTiO 
UNIDADES MES FWAL (ha) (t) 

OA DE Ocur_?da FEDERAC110 COLHEITA com pes em Colhida Esperada Obtidq 
rroduc;iio 

BRASIL ... ..... 2 523 548 

~tinas Gerais .... ...... OUT 495 683 840 823 
Espirito Santo ........ SET 279 189 237 953 
Sao P<~u1o ............. OUT 767 851 1 003 320 

Parana ........ ...... .. OUT 623 669 353 452 
Outras ............... . 88 000 

----- '------- ----------
fONTE: Inst ilulo Urasilciro do Caf~ (JUC) - Divis~n de Estati ~ tica. 

(*) Os dados referem-se estadsticamente a produc;ao de 1978. 
Maiores esclarecimentos no Relatorio de Ocorrencias - Cacau - pag.l4 

Ano 1979 

-
RENOHIEtHO l·:EOIO 

(kg/ha) 

Esperado Obtido 
-

3 172 
. .. . .. 
. .. 

12 930 
9 000 
. ... 
6 399 

REtiD 11 :mro 1-;ro 10 
(kg/itu) 

Esperado O!Jtido 

I 333 
200 
630 
429 

REt:Dlf-iEtlTO !:[DIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

1 696 
852 

l 307 
567 

------



IBGE/CEPfiGI:O LEV/\NTAr·1ENTO SISTEf.i7iTICO DA PROOU(iiG /\GRTCOLfl Ano 1979 -------·------------------ -

Siluat;ao no rn:?s de: MAR~O 

UN !Df,DES I ItS Flllfll 
DA DE 

Cana-de-ac;ucilr 

J'\REA 
(ha) 

PRODU~i'(Q 
(t) 

RENDIMENTO M[OIO 
(kg/ha) 

___ r_E_IJ .l_. R_!\~-~_0 ___ -l_coutEIT/\ Plantada j Colhida Esper~da Obtida Esperado Obtido 

CP./\SIL ....... 
Para ................... 
Harilnhiio .............. 
P,i<1Ui ................. 
Ceara .................. 
Rio Gr·ande do Norte ... 
Parail>a .................. 
Pcrnilmbuco .............. 
/\lagoas ................ 
Scrgipc ............... 
Bahia ................. 
Minas Gerais .......... 
Espirilo ~an to ........ 
Rio de Janeiro ........ 
Sao Paulo ............. 
Parana ................ 
Santa Catarina ........ 
Rio Grande do Sul ..... 
Mato Grosso do Sul .... 
Mato Grosso .......... 
Goias ................ 
~~tril2_·.!.· ~ ~ . .!.!...L..'-L.L~ 

Ulll Df1DES 
Dl\ 

FEDERA~liO 

ORASIL ....... . 

Pernambuco .....•.....• 

Scrgipe ........•...... 
Bahia .............•... 
Minas Gerais ....•.•..• 
~iio Paulo ..........•.. 
l'arilnii ............... . 

· S.1nta CJI.,wina ....... . 
Rio Grande do Sul ..... 
Cu tr;,.., •..•.••• • •••.••• 

OEZ 
DEZ 
OEZ 
DEZ 
DEZ 

DEZ 

DEZ 
DEZ 
DEZ 
OEZ 
DEZ 

DEZ 
DEZ 
DEZ 
OEZ 

OEZ 

DEZ 
OEZ 
DEZ 
DEZ 

·--· 

S FINAL 
DE 

t1E 

c OLIIUT/\ 

OUT 

NOV 
DEZ 
NOV 
NOV 
FEV 
JAN 
FEV 

------

8 234 
22 092 
11 124 

53 000 
25 847 

95 774 

357 522 
313 000 
18 324 
77 800 

186 201 

32 261 
194 137 
914 330 
60 000 

22 000 

35 400 
9 962 

10 528 
19 100 

Cebola 

~REA 
(hr.) 

P1ar.tada Colhida 
. 

5 300 
58 

. .. 
2 000 

16 200 
6 223 

10 971 
22 500 

--· 

50 

~ 33 560 299 
491 910 59 741 

1 062 852 48 110 
311 756 28 026 

2 120 ooo 40 ooo· 
1 662 706 64 329 

4 929 861 51 474 

17296914 48380 
15 837 800 50 600 
1 014 472 55 363 
3 034 200 39 000 

7 689 956 41 2991 

1 oaa 585 33 743 I 
9 404 579 48 443 

sg 705 749 65 3oo 1 

4 125 000 68 750 I 
1·078 000 49 000 

831 900 23 500 I 

378 242 35 927 
435 837 43 750 r· 

~:- _____ L-,_s_2_o_oo __ ----·---

PRODU~l\0 
(t) 

Esperada o:.•tidJ 

. .. 
63 600 

232 

. . . 
10 509 

210 600 
35 671 

106 950 
150 700 

. .. 

RENDH:~: n TO l· l ~ DI O 
/l :z; ) (k~ 

l Obtid ·~· Espe1·ado__1 

12 000 
4 000 
. .. 
5 255 

13 000 
5 732 

9 748 
6 698 

··--- ·-·-- - - .. --·--·····- · . 



lBGt/CtP/\GRO LEVANTMENTO SIS1U1ATICO DJi PRODU~M AGRICOLA Ano 1979 

Situa~ao no mcs de: MARCO 

AREA PRODUCAO RENDHi[flTO :~ED!O 

t!NIOAOES 
!JA 

FEOERACI'iO 

(ha) (1 000 frutos) (frutos/ha) 
MtS FINAL l----....----+----.----t-----,---._ 

DE Ocup,1da 
COLliE I 1 A co;n pes w Co1hida Espcrada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ......... 
Para .................. 
Maranhiio ............ .. 
Ceara ................. 
Rio Grande do Norte ... 
Pat·aiho ............... 
Pernombuco ............. 
A 1 agoas ............... 
Scrgipl' ..... · .......... 
Bahia ................. 
Espirito Santo ........ 
Rio de Janeiro ........ 
Outras ................ 

UtHDflllES 
OA 

FEDERJ\CJ\0 

-------
BRASIL ......... 

OEZ 
OEZ 
OEZ 
DEZ 

DEZ 
OEZ 

OEZ 
OEZ 
OEZ 
DEZ 
OEZ 

Rondonia ............. MAR 
Maranhao. ... .......... JUN 
Piaui .•...•....•...•• JUN 
Rio Grande do Norte .. JUN 
Bahia .•••.•.•.....••. ABR 
Minas Gerais .• ......• MAR 
Espi rito Santo . . . . . . . MAR 
Rio de Janeiro ..•.... JUL 
Sao Paulo ....•....... FEV 
Parana .. .. . .. . .. . .. .. FEV 
Santa Catarina ...•... MAR 
Rio Grande do Sul JAN 
Mato Grosso do Sul MAl 
Mato Grosso .. .. . • .. .. FEV 
Goias . .. .. .. . . . . . .. .. MAR 
Outras ___ _, :_:..:._._,_,_,_,_u,, .., __ ---·- __ 

produ~ao 

474 962 

1 934 12 388 6 405 
1 678 5 822 3 470 

21 000 105 000 5 000 
13 501 47 133 3 491 
12 676 24 728 1 951 
9 500 38 000 4 000 

24 500 65 375 2 668 
40 015 71 427 1 785 
36 500 91 250 2 500 

i 1 200 3 480 2 900 
914 . 3 199 3 500 

' 7 160 
I ---·--

fc~.tilo (la. safra) 

---·-------..------·------··· 
f.r:EA ~ PRCD;JCfiO Rr.t!Dli~~J!TO ti:OJJ · 
(ha) (t) (kgih:-.) 

P 1 ant 3d ,1 ___ co_1_h_i d_a_1_~-E_s~p~e-r_-a_d--i1~-~~--_o-_b -t_i=d=a= E s_pc_r_a L_'o J~~-b _t i_d_~·-~ 

1 200 
36 130 

157 272 
175 4 70 
186 000 
149 264 

9 283 

172 068 

10 910 

5 480 

36 790 
• 

208 000 
660 500 

142 600 

11 325 

206 122 

840 
17 211 
63 644 
48 358 
89 2130 
56 541 

5 570 

164 763 

6 971 

2 360 

11 329 

158 700 
462 000 

110 600 

7 365 

- . ··-----· ----.590 .... ------'---
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700 
476 
405 
276 
480 
379 

308 
600 

763 
699 

958 
776 

639 

650 
431 

-----·----· 



IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTCf1J\TICO DA PRODU~M AG!l!COLA 

Situa~ao n~ mes de: MARCO 

UNIDADES 
DA 

FEDERA~J!:O 

BRASIL ......... 

Acre .................. 
Amazonas .............. 
Para . . .. . . .... ... . .. .. . 
Maranhao .............. 
Piaui . . . ... ...... ... . . 
Ceara ................. 
Rio GranrlP. rlo NortP. .... 

Paraiba ............... 

Pernambuco ............ 
Alagoas ............... 
Sergipe ............... 
Bahia ................. 
Minas Gerais .......... 
Espirito Santo ........ 
Rio de Janeiro ..... .. . 
Sao Paulo ............. 
Parana ................ 
Santa Catarina ........ 
Rio Grande do Sul ..... 
ato Grosso do Sul M 

M 

Go 

.... 
ato Grosso .......... 
ias .......... , ...... 

0 utras ............... 
-

MtS FINAL 
DE 

COLHEITA 

SET 

DEZ 

SET 

AGO 

SET 

JUL 

DEZ 

SET 

SET 

OUT 

SET 

OUT 

JUL 

JUL 

DEZ 

OUT 

JUN 

JUN 

MAl 

SET 
JUN 
JUN 

Feijao (2a. safra) 

~REA PRODU~J(O 
(ha) (t) 

Plantada Colhida Esperada Obtida 

. .. 

. .. . .. 
3 158 3 158 

... . .. 
45 822 24 480 

... . .. 

450 000 157 500 

. .. . .. 
221 892 105 660 

320 000 ' 144 000 

. .. . .. 
59 118 16 198 

. .. . .. 
321 229 198 556 

39 000 21 060 

... . . . 
240 700 109 400 

100 000 40 000 

• 40 000 24 000 

32 100 22 470 

... . .. 
37 454 22 877 

220 000 105 600 

. .. 

52 

Ano 1979 -

RENDIMENTO M[OJO 
(l<g/hil) 

Espcrado Obtido 
- -

. .. 
1 000 

. .. 
534 

. .. 
350 

. .. 
476 

450 

I . .. 
274 

. .. 
618 

540 

. .. 
455 

400 

600 

700 

. .. 
611 
480 

·- ---



IBGE/CEI'AGHO LEV/\NTAr-!EtHO SISTFJ1liTICO D/\ PRODU~M AGRTCOLA Ano 1979 

Furno 

Situa~ao no mes de: MAR~O 

-----------------,------~--------------,----------------r--------------
MEA 
(ha) HtS FINAL 

DE 
PRODU~M 

(t) 
UNIO/\DES 

DA 
ffO(RA~J'iO COLH~ITA P1antada Colhida Esperada Obtida 

BRASIL. •..••..• 

Ceara . • . . • • . . • . . • • . . . • OUT 775 372 

/\1agoas ....•..•....•.. DEZ . . . . .. 
Sergipe ..•....•••••••• DEZ 8 125 9 100 

Bahia •......••.••••••. DEZ . .. . .. 
t4inas Gerais . . . • . • . • • . SET 16 351 12 181 

Sao Paulo .••.•..••.•.• AGO 2 100 1 028 

Parana ............•... MAR 25 587 44 330 

Santa Catarina .•••..•. MAR 112 514 174 357 

Rio Grande do Su) • • . • . MAR 107 600 · ~43 000 

Mato Grosso .•••••••••. AGO 148 98 

Goiis •...•....•..••.•. SET 1 880 1 316 

Outras 

Juta 

UNIDAOES MES FiliAL JI.REA PROOU(l\0 
0.1\ DE (ha) (t) 

FtDEHA~Ao COLliE ITA Plant,lda Colhidil Esperada 
' 

Obtida 

BRASIL ........ 26 221 

Amazon.1s ......... ..... JUN 18 000 18 000 

Pari .................. JUN 6 554 8 221 

-

53 

RENDHIENTO l·lEDIO 
(kg/ha) 

Espcradc Obtido 

480 

1 120 

745 

490 

1 733 

1 550 

1 329 

662 

700 

RENDll!EliTO li[DIO 
(kg/ha) 

Esperado Obt ido 
-

1 000 

1 254 



IBGE/CEPAGRO lEVANTAt-!ErHO SISTI:M~TICO DA PRODU~J\0 AGP.!COLA 

laranja 

Situcl\~0 no mcs de: MAR~O 

AREA PRODU~AO 

Ano 1979 

RENDI!IEIHO g[DIO 
(frutos/ha) 

UNJDAOES 
DA 

FfDERACI\0 

Mrs F 1 NAL ____ (_h
1

'a l ___ +-_(l_o_oo-.,f __ ru_t_o_s )_ 
DE -~-------r·------

COLHE ITA Ocup~"lda 
com pes em Co1hida Esperad J Obtida Esperado Obtido 
produ<;ao 

------------------~------i~-----4-------4--------4--------~-~~--~------

BRASIL ....... . 

Maranhiio ••• , • • • • • • • • .. • DEZ 

Piaui 

Ceara 

DEZ 

DEZ 

Paraiba •••••••••••••••• DEZ 

Pernambuco • • • • • • • • • • • • • DEZ 

Sergipc .. .. .. .. .. .. .. .. DEZ 

Bahia ........ .... ...... DEZ 

Minas Gerais ••••••••••• DEZ 

Espirito Santo 

Rio de JiJneiro 

sao P<w1 o .••••••••••.•. 

Parana ••••••••••••••••• 

Sant., riltilrina ........ . 

Rio Grande do Su1 •••••• 

Mato Grosso do Su1 ••••• 

Mato Grosso ••••••••••• 

Goias ••••••••••••••••• j 
Outras •••••••••••••••• ·I 

DEZ 

OEZ 

DEZ 

OEZ 

OEZ 

DEZ 

DEZ 

OEZ 
DEZ 

-------------~-

UNJOAD[ S 
OA 

HUERA(.l\0 

l·l[S FINAL 
or 

COlliE ITA 

3 610 

1 324 

1 650 

2 243 

5 860 

17 333 

9 700 

25 396 

1 800 

32 530 

326 340 

4 710 

4 000 

24 500 

567 
516 

2 630 

ARE/\ 
(ha) 

Malva 

P1antaJa Colhic c1 

39 674 441 

420 067 

156 678 

165 000 

201 870 

380 900 

1-438 500 

719 061 

1 774 412 

207 000 

2 521 823 

28 465 000 

395 640 

500 000 

1 770 125 

42 619 
48 710 

197 250 

269 786 

PIWDU~710 
(t) 

[ sperad a Obtida 

116 362 

118 337 

100 000 

90 000 

65 000 

82 992 

. 74 130 

69 870 

115 000 

77 523 

87 225 

84 000 

125 000 

72 250 

75 166 
94 399 

75 000 

RENDJI·IEIITO l~EilJO 
( kg/h.J ) 

---~------

[ ~ perado Obtido 
--------- ---- -----· ----- --------1---- 1-----l----

BRASIL 

funa ZO.Ilil S ••••••••• •• ••• 

Para ........•....••• • . 

MJr,1nhiio . . •.••.•••.••. 

AGO 

OUT 

OUT 

18 749 

27 217 

5 920 

54 

59 749 

28 124 

26 889 

4 736 

500 

988 

800 

-----· -- - ---- ---- ---L----



JBGE/CEPAGRO LEVANTN·iENTO SISTU1i'\TICO DA PRODU~I'\0 AGRICOLA Ano 1979 

Mamona 

Situat;ao no mes de: MAR~O 

UNIDfiDES MtS FINAL AREA PRODU~l\0 REilDUIENTO f·:t:o 10 
DA DE (ha) (t) (kg/ha) 

F£DmACI'iO COLliE ITA -
Plantada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

-

BRASIL ......... 325 244 

Maranhao .............. DEZ 83 31 373 

Piaui ................. OUT 5 367 3 027 564 

Ceara ................. DEZ 36 000 21 600 . 600 

Pernambuco ............ DEZ 36 · 220 18 110 500 

Bahia .......... ....... OUT 235 000 202 100 860 

Hinas Gerais .......... JUL 7 800 5 491 704 

Sao Paulo ............. OUT 20 400 25 100 1 230 

Parana ................ AGO 26 000 37 700 1 450 

Mato Grosso do Sul .... JUN 6 140 7 260 1 182 

Mato Grosso .......... JUN 310 467 1 506 

Outras ............... 4 358 

. -··----- ---
55 



IBGE/CEPAGRO LEVAfHAt1EIHO SISTH!](TICO 0!1 PRODU~J'iO AGRTCOLA 

Situa~ao no mes de: MARCO 

HtS FINAL 
DE 

AREA 
(ha} 

Mandioca 

UNIOADES 
DA 

FEOERAC110 COLHEITA Plantada Colhida 

BRASIL 

Rondonia ............• DEZ 

Acre • . . . . . • • • • • • • . • • . • DEZ 

Amazonas . . • • • • • .. . • . . • DEZ 

Para • . . . . . . . . . . . . . . . . • DEZ 

Maranhao . . . . . . • . . . . . • • DEZ 

Piaui DEZ 

Ceara DEZ 

Rio Grande do Norte . . . . DEZ 

Paraiba ............... DEZ 

Pern<Hnl.Juco . . . • . . • . . . . • DEZ 

A1agoas DEZ 

Sergipe DEZ 

Bahia . . . ..• • • . • • • • . . . . . DEZ 

Minas Gerais .•..•...•. DEZ 

Espirito Santo DEZ 

Rio de Janeiro DEZ 

Sao Paulo............. DEZ 

Parana................ DEZ 

Santa Catilrina . . . . . . . . DEZ 

Rio Grande do Su1 . . . . . DEZ 

Mato Grosso do Su1 . . . . DEZ 

Mato Grosso ..•..•.... DEZ 

DEZ 

Outras 

9 387 

11. 660 

66 942 

100 000 

344 696 

82 536 

176 000 

63 284 

65 694 

200 000 

37 694 

23 138 

288 800 

124 546 

46 299 

15 993 

35 500 

41 000 

100 343 

174 800 

34 471 

21 207 

23 600 

PRODUCM 
(t) 

Esperada Obtida 

24 937. 319 

135 436 

151 580 

803 304 

1 071 500 

3 069 352 

776 0)5 

1 760 000 

509 728 

573 432 

2 000 000 

386 963 

293 760 

4 319 582 

1 873 581 

692 633 

229 467 

755 000 

717 500 

1 531 816 

2 081 200 

517 065 

318 105 

330 400 

39 900 

Ano 1979 

-
RENDIMEHTO M[DIO 

(kg/ha) 
-

Esperado Obtido 

14 428 

13 000 

12 000 

10 715 

8 905 

9 402 

10 000 

8 055 

8 729 

10 000 

10 266 

12 696 

14 957 

15 043 

14 960 

14 348 

21 268 

17 500 

15 266 

11 906 

15 000 

15 000 

14 000 

--------- - ·L------'------ ---- ____ __jl--------'----- --
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JBGE/CF.PfiGRO LEVANTfll·lENTO SISTHil'iTICO Dfl PRODU~I'iO AGRICOLA 

Situa~ao no mes de: MAR~O 

M~S FINfll 
DE 

1'iREfl 
(ha) 

Milho 

UNIDADES 
DA 

FEDERA~J\0 COLHEITA Plantada Colhida 

BRASIL ••••••••• 

Rondonia • • • • • • • • • • • • • MAR 

Acre • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ABR 

Amazonas • • • • • • • • • • • • • • DEZ 

Parii ••••••••••••••••• • JUN 

Maranhao ·.............. AGO 

Piaui 

Ceara 

JUL 

JUL 

Rio Grande do Norte • • • SET 

Paraiba •••••••••••••• • NOV 

Pernambuco • • • • • • • • • • • • SET 

Alagoas ••••••••••••••• OEZ 

Sergipe ••••••••••••••• DEZ 

Bahia* • • • • • • • • • • • • • • • • JUN 

Bahia** ••••••••••••••• NOV 

Minas Gerais •••••••••. JUL 

Espirito Sante 

Rio de Janeiro 

Sao Paulo ••••••••••••• 

Parana •••••••••••••••• 

Santa Catarina •••••••. 

Rio Grande do Sul ••••• 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso •••••••••• 

Goias •••••••••••••••• 

Outras . ········· ..... 

JUL 

JUN 

JUN 

JUN 

JUN 

MAl 

MAl 
MAl 

JUL 

35 833 

16 674 

7 096 

66 328 

444 045 

259 . 940 

520 000 

162 279 

285 060 

400 000 

67 007 

230 000 

1615408 

155 228 

39 701 

1124 600 

12 150 000 

1 097 647 

1 778 200 

102 761 

79 364 

847 600 

PRODUCJ'iO 
( t) 

Esperada 

53 212 

20 009 

7 096 

63 339 

261 367 

194 784 

291 200 

60 980 

211 4 75 

280 000 

36 586 

157 320 

2 531 040 

154 529 

35 731 

2 293 100 

4 600 000 

2 023 599 

1 778 200 

154 427 

120 652 

1 729 104 

Obtida 

Ano 1979__, 

RENDIMENTO MED!O . 
(k9/ha) 

Esperado Obtido 

1 485 

1 200 

1 000 

955 

589 

749 

560 

376 

742 

700 

546 

684 

1 56/ 

995 

900 

2 039 

2 140 

1 844 

1 000 

1 503 

1 520 

2 040 

-----------~-------~ -------L _______ L_ ______ L_ ______ _L ______ -L----~~------

* 1a. safra. 
u ?.a. safra. 
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IBGE/CEP/\GRO LEVANTAt~ENTO SISTEI1ATICO DA PRODU~J\0 AGR!COLA Ano 1979 

Situa~ao no mcs de: 
Pimenta-do-re1no 

·r 
AREA PRODU~J\0 RENDIMENTO MEDIO 

UNIDADES f·ltS FINAL (ha) (t) (kg/ha) 
DA DE Ocup_51da HDERA~JI.O COLliE ITA com pes em Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

produ~ao 

BRASIL •........ 51 566 
Amazonas ............... NOV 69 80 1 159 
Para .................. NOV 13 685 48 442 3 540 
Paraiba ............... . NOV 902 195 216 
Mato Grosso ........... SET 81 111 1 370 
Outras ................ 2 738 

AREA PRODU~J'iO RENDII"ENTO f·:EDIO 
UNIDADES MES FINAL (ha) ( t) (kg/ha) 

DA OE Ocupada 
FEDERI\~AO COLHEITA com pe!> em Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

produ~ao 

BRASIL ........ . 204 008 
Rio Grandr do Nort e .... DEZ 38 110 17 526 460 
Paraiba ........... .. ..... DEZ 101 569 102 298 l 007 
Pcrr~t1mhuco ............. DEZ 8 000 8 800 l 100 
Bahia ...... . .............. DEZ 125 000 75 000 600 
Outras .................. 384 

MES FINAL TiRE A PRODU~l\0 RENDIMENTO MEDIO UNIDADES (ha) (t) ( kg/hJ) DA DE 
FEDERA~J\0 COLHEIT/\ Plantada Colhida Espcrada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ....•.... 10 677 738 
Minas Gerais .......... MAI 118311 176 486 1 492 
Sao Paulo ............. JUN 545 400 906 300 1 662 
Parana ................ MAl 2 348 00( 4 446 000 1 894 
Santa Catarina .... . ... JUN 510 52~ 466 298 913 
Rio Grande du Sul ..... MAl 4 126 DOC 3 525 300 854 
Mato Grosso do Sul .... MAl 578 40E 852 031 1 473 
Mato Grosso .......... MAl 19 13C 26 503 1 385 
Golas ................ MAI 154 90( 278 820 1 800 
--- - - ------------ - ------ --~---- ---
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAI-1ENTO SISTUII\TICO DA PRODUCM /\GR1COLA Ano 1979 
----------------------~~~~--

Tomate 
Situa~ao no mes de: MARCO 

UNIDADES 
DA 

HPERACJ\0 

BRASIL ••••••••• 
Maranhao •••• , ••••••••• 
Ceara ................ . 
Paraiba ••••••••••.•••• 
Pernambuco •.••.•••.••• 
Sergipe ...•••••..••••• 
Bahia ... .............. . 
Minas Gerais •.••.••.•• 
Espirito Santo ••.•.••. 
Rio de Janeiro ••.••••• 
Sao Paulo .•••.•••.•••• 
Parana .............. .. 
Santa Ca ta ri na ••.....• 
Rio Grande do Su1 •..•. 
Mato Grosso do Su1 ..•. 
Ma~g Grosso ...•....•. 
Go1as ...••...•.....•. 
Outras .•.•..•••...••. 

UNIDAOES 
DA 

FED~RI\CAO 

BRASIL ••••••••• 
Sao Paulo ••.••.••••••• 
Parana . •.•••••••••••.• 
Santa Cat<:rina ••.••••. 
Rio Grande do Sul ...... 
Mato Grosso do Sul .... 
Outras ............... 

UUIDADES 
DA 

FEDERACJI.O 

BRASIL ......... 
Minas Gerais .......... 
Sao Paulo ... .. ......... 
Paranii ................ 
Sanla Ciltat·ina ........ 
Rio Grc1JHie du Sul ..... 
Outrils ................ 

- -

MtS FiliAL 
DE 

MEA 
{ha) 

COLHEITA Plantada Colhida 

NOV 
DEZ 
NOV 
SET 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
NOV 
NOV 
MAl 
MAR 
FEV 
DEZ 
DEZ 
OUT 

HES FIW\L 
DE 

COLHEITA 

SET 
DEZ 
DEZ 

DEZ 
SET 

MES FJriAL 
DE 

COLI~E ITA 

MAR 
ABR 
MAR 
MAR 
MAR 

1 

1 

-

291 
800 

1 381 
7 000 

177 

3 334 
1 093 
2 105 

24 700 
650 
982 

156 
54 

1 010 

liRE A 
{ha) 

5 970 

P1antada Co1hida 

16B 440 
410 000 

9 000 

500 000 
60 000 

ME/\ 
(ha) 

Ocup_ada 
com pes c111 Colhida 
produc;:ao 

1 022 
B 700 

2 485 
4 293 

41 250 

PRODUCM 
( t) . 

Esperada 

6 004 
24 000 
48 967 

154 000 
3 165 

95 938 
50 159 
92 213 

617 500 
32 500 
27 300 

3 276 
1 B50 

42 420 

Obtida 

79 500 

PRODU~M 
(t) 

Esperada Obtida 

3 457 265 
B7 B10 

1 BOO 000 
8 100 

I 1 500 000 
60 000 
1 355 

PRODUCM 
(t) 

Esperada Obtida 

675 759 
6 B24 

126 100 
19 200 

57 999 
462 600 

3 036 
- ---'------- -
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REtlDHIE!lTO 1·1EDIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

20 632 
30 000 
35 458 
22 000 
17 881 

28 776 
45 891 
43 B07 
25 000 
50 000 
27 BOO 

21 000 
34 259 
42 000 

13 317 

REtmn:nno r:Eoio 
{kg/he.) 

Esperado 0Jtido 

521 
1 277 

900 

1 000 
1 000 

REIW!f.~E!HO liEDIO 
(kg/hi!) 

Esperado Outido 

6677 
14 494 

7 726 
13 510 

11 215 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

FUNDA9A0 JNSTJTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA-IBGE 
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PRODUTOS AGRiCOLAS DE SEGUNDA P~IORIDADE 



IBGE/CEPAGRO LEVANTN·1ENTO SJSW17iTICO DA PRODU~AO AGRTCOLA 

Situa~ao no mes de: MAR~O 

MtS FINAL 
DE 

liRE A 
(hil) 

Alho 

UNJDADES 
DA 

FEDERA~~O COLHEITA Plantada Colhida 

BRASIL ... .. ... 

Piaui ................. OUT . .. 

Ceara ................. NOV 115 

Rio Grande do Norte ... DEZ 5 

Pernambuco ...... ..... . OUT 110 

Bahia ................. OUT . .. 

Minas Gerais .......... OUT . .. 

Espirito Santo ........ OUT . .. 

Sao Paulo .............. SET 200 

Parana .. .... .......... OUT . .. 

Santa Catarina ........ DEZ . .. 

Rio Grande do Sul ..... DEZ . .. 

Goias ................. AGO 560 

Outras .. .. ............... 

------ '--------- ----

63 

PRODU~M 
(t) 

Esperada Obtida 

. .. 

. .. 

558 

30 

495 

. .. 

. .. 

. .. 

600 

. .. 

. .. 

. .. 

2 800 

. .. 

.: ,;;·· 

Ano : 1979 

REND U1ENTO I·H:o I 0 
(l<g/ha) 

Esperado Obtido 

. .. 

4 852 

6 000 

4 500 

. .. 

. .. 

. .. 

3 000 

. .. 

. .. 

. .. 

5 000 



JBGE/CEP/\GRO LEVANTAf1ENTO SIS.i! :17'\TICO DA PRODll~J\0 AGRICOLA Ano 1979 

Aveia (*) 

Situa~ao no mes de: MARCO 

UNIOADES MES FINAL AREA PRODUCliO RENOIMENTO MEDIO 
DA DE (ha) (t) (kg/ha) 

rEOERACM COLilEITA Plantada Colhida E sperada Obtida Espcrado Obtido 
- t--

BRASIL ........ 

Parana • ; ......•....... 
' 

Santa Catarina ....•.... 

Rio Grande do Sul ..... 

(*) 0 produto se encontra em entressafra. 

Centeio (*) 

AREA PRODU~J!.O RENDIMENTO MEDIO UN IDADES l·ltS fiNAL (ha) (t) (kg/ha) DA DE 
fEOLRA~AO COLHEITA Plantada Colhida Esperada Obtida Espcrado Obtido 

I:!RASIL ........ 

Parana ................ 
Santa Catarina ........ 

·nio Grande do Sul ..... 

(*) o produto se encontra em ent~essafra 

Cevada (*) 

TiRE A PRODUCAO REND If.IEtlTO l·itD 10 UNIDAOES 11tS fINAL (ha} ( t) (kg/ha} OA DE 
FEOERACAO COLHEITA -

Plantada Colhida Espcrada Obtida Esperado Ohtido 

llflAS I L ........ 

Parana ................ 
Santa Catarina ........ 
Rio Grande do Sul •• 0 •• 

----- ------'--·-- - -
(*) 0 produto se encontra em entressafra. 

t'4 



. IBGE/CEPfiGRO 

St\.ua~ao no mes: MAR~O 
: 

UNIOADES 
OA 

FEOERA~M 

BRASIL ..... ... 

Amazonas • . .•.•••.••.•• 

Parana 

Ceara 

UNIDADES 
DA 

FEDERA~M 

ORASIL ........ 

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

UIUOADES 
DA 

FEOEh/\~1\0 

-
BRASIL ....... 

... ............. 
Rio Grande do Norte .. 
Pernambuco ........... 
~\i nas Gerais ......... 
Sao Paulo ...... ·····. 
Parana ......... ...... 
Santa Catarina ....... 

· Rio Grande do Sul .... 
~1ato Grosso do Su1 ... 
Goias .. .............. 
Outras .. .. ........... . 
----

LEV fiNTfiMEIHO S I STIJ.tfiTI CO Ofl PRODU~Ao fiG RTC OLA 

MtS fiNAL 
DE 

COLHEITA 

OEZ 

1·1tS FINAL 
DE 

COLHEITA 

MAl 

Guarana (cultivado) 

MEA 
(ha) 

Ocupada 
com pes em Colhida 
produ~ao 

3 411 

Rami 

1\REA 
(ha) 

Plantada Colhida 

6 200 

AREA 
(ha) 

PRODU~J\0 
(t) 

Esperada Obtida 

440 

440 

PRODU~I'\0 
(t) 

Esperada Obtida 

9 500 

9 500 

PRODU~AO 
(t) 

Ano 1979 

RENDIMENTO M~DIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

129 

RENDI MENTO ~EDIO 
( kg/ha ) 

Esperado Obt·ido 

1 532 

R E~ DIME HTO ~E DI O 
(kg/ ha ) 

-

-

HtS F I I!AL 
DE 

COLHEITA Plantada Colhida -E·-s-pc_r_a-da---r- Ob-· t-i-da----1!-E-s·r--e r-a-do-_J Ob t i do 

. .. 
AGO 2 000 2 800 1 400 
AGO 3 687 2 086 566 
AGO 2 000 4 000 2 000 
MAl . .. . .. . .. 
MAl 33 138 82 845 2 500 
MAR . .. . .. . .. 
ABR 339 667 1 968 
MAl 55 400 92 600 1 671 
MAl 3 210 4 915 1 531 
MAl 880 2 464 2 80Q 

. .. 
·-· - -- - --
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEHATICO DA PRODU~M AGRTCOLA 

T A B E l A S C 0 M P A R A T I V A S 



SECRET ARIA DE PLANEJ.AMENTO DA PRES IDtNC IA DA REPUBLICA 
FUNDA~AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 
COMISSAO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIA~AO DAS ESTATISTICAS AGROPECU~RIAS - CEPAGRO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

B R A S I L 

TABELA COMPARATIVA ENTRE DADOS DA PRODU~AO AGRICOLA NACIONAL COM SITUA~OES EM FEVEREIRO E 
MAR~O DE 1979 

ESTIMATIVA DA PRODU~AO ( 1 ) 

PRODUTO AGRICOLA 

FEVEREIRO 

Algodao arboreo ......... .. 514 147 

Amendoim (la. safra) ...... 283 580 

Batata-ing1esa ( 1 a. safra) 1 264 359 

Cafe (em coco) (2) ......... 2 523 548 

Coco-da-baia ( 1 000 frutos). 477 314 

Feijao (la. safra) ........ 1 179 556 

Jut a . ·· ··· · ............... 26 801 

Malva ....... .......... .... 58 741 

Sisal ............ ..... .... 202 846 

Soja .......... ........ .... 10 616 504 

Uva ....................... 674 617 

Guarana (cultivado} ....... 440 

Rami ...................... 7 300 

(1) Dados preliminares sujeitos a retifica~ao 

(2) Fonte: IBC - Divisao de Estat1stica 

69 

( t) 

MAR~O 

521 114 

297 332 

1 264 757 

2 523 548 

474 962 

1 206 122 

26 221 

59 749 

204 008 

10 677 738 

675 759 

440 

9 500 

VARIA~M 
RELATIVA 

% 
MAR/FEV 

1,36 

4,85 

0,03 

-
- 0,49 

2,25 

- 2,16 

1 ,72 

0,57 

0,58 

0,17 

-

30,14 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDtNCIA DA REPOBLICA 
FUNDA~AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT!STICA 
COMISSAO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIA~AO DAS ESTAT!STICAS AGROPECU~RIAS - CEPAGRO 

LEYANTAMENTO SISTE~TICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

B R A S I L 

TABELA COMPARATIVA ENTRE DADOS DA PRODU~AO AGR!COLA NACIONAL COM SITUA~OES EM DEZEMBR0/78 
(obtida) E MAR~0/79 (esperada). 

ESTIMATIVA DA PRODU~AO (1) 
YARIA~AO 

PRODUTO AGRTCOLA (t) RELATIVA 
% 

Obtida/78 Esperada/79 79/78 

1. Abacaxi (1 000 frutos) ..... 379 165 405 947 7,06 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Algodao arboreo ........... 461 797 

Amendoim (la. safra) ....... 253 805 

Banana (1 000 caches) ...... 411 757 

Batata-inglesa (la. safra) 1 232 738 

Cafe (em coco) (2} ......... 2 451 452 

Coco-da-baia (1 000 frutos}. 480 304 

Feijao (la. safra) . ....... 1 162 166 

Juta . ..................... 16 954 

Laranja (1 000 frutos) ..... 39 091 032 

Malva ..................... 60 318 

Mamona .................... 316 578 

Mandioca . .................. 25 358 339 

Pimcnta-do- rei no .......... 45 394 

Sisal . .................... 201 733 

Soja . ..................... 9 534 717 

Trigo . .................... 2 677 346 

Uva ....................... 670 180 

Guarana (cultivado} ........ 440 

Rami . ..................... 7 000 

(1) Dados pre1iminares sujeitos a retifica~ao 

(2) Fonte: IBC - Divisao de Estatistica 
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521 114 12,84 

297 332 17,15 

416 318 1 ,11 

1 264 757 2,60 

2 523 548 2,94 

474 962 - 1 ,11 

1 206 122 3,78 

26 221 54,66 

39 674 441 1,49 

59 749 .,. 0,94 

325 244 2,74 

24 937 319 - 1,66 

51 566 13,60 

204 008 1 ,13 

10 677 738 11 ,99 

3 457 265 29,13 

675 759 0,83 

440 -
9 500 35,71 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

B R A S I l 

TABELA COMPARATIVA ENTRE OS DADOS DA PRODU~AO AGRICOLA NA MESMA ~REA GEOGR~FICA COM INFORMA~OES 

PARA ALGUMAS UNIDADES DA FEDERACAO, SITUA~AO EM DEZEMBR0/78 (obtida) E MAR~0/79 (esperada) 

PRODUTO AGRICOLA 

A1godao herbaceo ............ 

Amendoim (2a. safra~ ...... 

Arroz ..................... 
Ba ta ta-i ng1 esa (2a. safra) 

Cebo1a ..................... 
Feijao (2a . safra) ......... 

Fume ........................ 
Mi 1ho ..................... 
Tomate .................... 
A1ho ...................... 
Sorgo granifero ........... 

ESTIMATIVA DA PRODU~AO (1) 
(t) 

Obtida/78 Esperada/79 

1 087 413 1 174 376 

65 266 101 117 

7 137 583 8 354 280 

591 828 540 274 

472 091 578 262 

777 779 972 082 

320 267 385 782 

13 309 033 17 057 750 

1 349 999 1 278 792 

3 193 4 483 

225 788 192 377 

(1) Dados pre1iminares sujeitos a retifica~ao. 
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VARIACM 
RELATIVA 

% 
79/78 

8,00 

54,93 

17,05 

- 8,71 

22,49 

24,98 

20,46 

28,17 

- 5,27 

40,40 

- 14,80 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID£NCIA DA REPUBLICA 
FUNDA~AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT!STICA 
COMISSAO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROL£ E AVALIA~AO DAS ESTATTSTICAS AGROPECU~RIAS - CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTE~TICO DA PRODU~AO AGR!COLA 

PRODUTOS AGR!COLAS COM DISPONIBILIDADE DE DADOS EM MAR~0/79 PARA ALGUMAS UNIDADES DA FEDERA
~AO E PARTICIPA~AO RELATIVA OA PRODU~AO NACIONAL DOS ESTADOS INFORMANTES. 

PRODUTO AGRlCOLA 
UNIDADES DA FEDERA~~O 

INFORMANTES EM MARC0/79 

1. A1godao herbaceo .............. MA, CE, RN, PB, PE, SE, BA, MG, SP, PR, MS, 

MT, GO 

2. Amendoim (2a. safra) .....•.•.. CE, PB, MG, SP, PR, MS 

3. Arroz ......•.......• •.•.•.•... RO, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, 

MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, MT, GO 

4. Batata-inglesa (2a. safra) .... PB, SP, PR, RS 

5. Cebola .••..........•....•••. •. PE, SE, MG, SP, PR, SC, RS 

6. Feijao (2a. safra) . .. . . . • . . . . . AM, MA, CE, PB, PE, SE, MG, ES, SP, PR, SC, 

RS, MT, GO 

7. Fumo CE, SE, MG, SP, PR, SC, RS, MT, GO 

8. Milho RO, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, 

BA(1a. safra), MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, 

PARTICIPACM 
APROXIMADA 

NA PRODUCM 
NACIONAL 

t: 

98,00 

95,00 

99,00 

76,00 

97,00 

79,00 

79,00 

MS, MT, GO 99,00 

9. Tomate .............•.•....•... MA, CE, PB, PE, SE, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, 

RS, MS, MT, GO 93,00 

10. A1ho ..........•..............• CE, RN, PE, SP, GO 13,00 

11. Sorgo granifero .. . ............ CE, RN, PE, SP, SC, RS, MS, GO 99,00 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDtNC'IA DA Rf.POBLICA 
FUNDACM INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTSTICA 
COMISS~O · ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAC~O DAS EStATlSTICAS AGROPECUARIAS - CEPAGRO 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

' 

LEVANTAMENTO SISTEM~TICO DA PRODUCAO AGRlCOLA 

B R A S I L 

TABELA COMPARATIVA ENTRE DADOS DA PRODUCAO AGRlCOLA OBTIDA, COM SITUACOES EM DEZEMBR0/78 E 
OEZEMBR0/77. 

PRODUCM OBTIDA 

PRODUTO AGRlCOLA 
1977 

Abaca xi (1 000 frutos) ............... 367 317 
A1godao ................ .............. 1 902 626 
2.1 - A1godao arboreo ................ 437 652 
2.2 - A1godao herbaceo ............... 1 464 974 
Amendoim ............................. 323 600 
3.1 - Amendoim ( 1 a. safra) ........... 238 667 
3.2 - Amendoim (2a. safra) ........... 84 933 
Arroz ................................ 8 935 320 
Banana (1 000 cachos) ................ 410 051 
Batata-ing1esa ........................ 1 895 812 
6.1 - Batata-ing1esa ( 1 a. safra) ..... 1 201 732 
6.2 - Ba ta ta- i ng1 esa (2a. safra) ..... 694 080 
Cacau ................................ 249 727 
Cafe (em coco) (2) ................... 1 915 166 
Cana-de-ac;ucar ....................... 120 170 555 
Cebola ............................... 489 070 
Coco-da-baia ( 1 000 frutos) .......... 473 266 
Feijao ............................... 2 28i 753 
12. 1 - Feijao (1a. safra) ............ 1 092 878 
12.2 - Feijao (2a. safra) ............ 1 188 875 
Furno .................................. 359 702 
Juta ................................. 35 022 
Laranja ( 1 000 frutos) ................ 35 821 755 
Malva ....................... ...... ... 57 056 
Mamona ........ ······ ................. 221 710 
Mandioca ............................ . 25 844 257 
Milho ................................ 19 246 353 
Pimenta-do-reino ..................... 35 927 
Sisal ......... · ....................... 225 154 
Soja ................................. 12 512 963 
Tomate ............................... 1 292 346 
Trigo ................................ 2 065 521 
Uva .................................. 662 765 
Alho ................................. 22 109 
Aveia ................................ 37 430 
Centeio .............................. 8 326 
Cevada ............................... 95 266 
Guarana (cultivado) .................. 400 
Rami ................................. 13 800 
Sorgo granifero ...................... 435 446 

(1) - Dados preliminares sujeitos a retificac;ao 

(2) - Fonte: IBC - DIVIS~O DE ESTAT1STICA 

73 

(t) 

1978 (1) 

379 165 
1 570 773 

461 797 
1 108 976 

325 197 
253 805 

71 392 
7 241 731 

411 757 
2 014 725 
1 232 738 

781 987 
271 020 

2 451 452 
129 222 808 

490 210 
480 304 

2 187 878 
1 162 166 
1 025 712 

409 259 
16 954 

39 091 032 
. 60 318 
316 578 

25 358 339 
13 533 370 

45 394 
201 733 

9 534 717 
1 451 754 
2 677 346 

670 180 
24 803 
53 947 
7 349 

144 785 
440 

7 000 
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 
8,53 

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 






