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IBGE/CEP.t,GRO LEVANTAM=NTO SISTEMATICO DA PRODUCAO AGRICOLA MAI0/89 

APRESENTAt;AO 

A FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE -, par 

interm~dio ao Depa~tamento de Agropecu~ria 

ocorrencias com situacao no mes de maio . 

DEAGRO divulga o relat6rio de 

As informacoes sao obtidas pelo Levantamento Sistematico da Produ~ao 

Agricola, pesquisa mensal de previsao e acompanhament o das safras agricolas de 

produtos prioritarios, no ano civil , atraves das Comiss6es Municipals ou Regionais e 

con so 1 i dadas e avaliadas em nivel estadual pelos Grupos de Coordenacao de 

Estat i sticas Agropecuarias . Posteriormente sao avaliadas em nivel nacional pela 

Comissao Especial de Planejamento, Centrale e Avaliacao das Estatisticas 

Agropecuarias - CEPAGRO -

A pesquisa abrange a investigacao de 35 (trinta e cinco) produtos 

considerados essenciais ao Planejamento S6cio-Econ6mico do Pais. 

Apresentam-se tabelas comparativas entre as safras atual e anterior e entre 

as informacoes mensais; comparativa e com participacao relativa de area e producao, 

segundo os produtos agricolas; quinquenal de area e producao e relat6rio de 

ocor~encias per produto investigado segundo as Unidades da Feaeracao. 

Lembramos aos usuaries que, a partir do mes de fevereiro de 1989, esta 

divulgacao contendo o relat6rio de ocorrencias, complementa a publicacao da primeira 

parte - tabelas de resultados . 
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

AREA E PRODU~AO-BRASIL 

COMPARATIVO ENTRE 1988 E 1989 

MAI0/89 

***************************************************************•••···························· ··· ··········•********* 
* • * A R E A 

(HA) 
P R o D U ~ A 0 

(T) 
P R 0 0 U T 0 S ****************************************~*****•************~•**************~*-***** 

• * • • 
* COLH!OA A COLHER • VARIA- OBTIDA ESPERADA • VARIA-

* ~AO • ~AO 
* EM 1988 • EM 1989 • (~) * EM 1988 EM 1989 * (~) 

* * • 
**********••········································································································· 

TOTAL. , .. , . , ••.•...•. .... •. • ••• · .• 

ALGODAO ARBOREO (EM CARO~O}., ...•. 

AMENDOIM (EM CASCA)-1A . SAFRA ..... . 

ARROZ (EM CASCA) ..... , . . .... . .. . , . 

BATATA-INGLESA-1A.SAFRA ... .• , ... ,, 

CACAU (EM AMENDOA) .. . . .. ... • .• , , ,, 

CAFE (EM COCO). , , , • , . , . ....•.•••.• 

CASTANHA DE CAJU . ,, , ., . , , , .. ,, . , .. 

CEBOLA .... , .. ,,,,,,,, .. , .. ,,.,, •.. 

FEIJAO (EM GRAOl-1A.SAFRA •.•..••.. 

JUTA ( FIBRA).,,,,, , .. ,., .... , ..... 

MA!;A ( 1) ...•••••••.•. • .•...••••• •• 

MALVA (FIBRA).,,.,, ..... ,,,,,, ,,,, 

MAMONA .... ,, , ,,,,,,, ,,,,,, .. ,, .. ,. 

MILHO (EM GRAO) ..••••... •. . • •••••• 

RAMI (FIBRA},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

SOJA (EM GRAO) , , •. , , , . , . , ••.•••••• 

SORGO (EM GRAO) . , , , •.. , . , ..... , , , , 

TOMATE ... ,., •.•••• •• •...... • .•.••• 

UVA,,, ,, , ,, ,,, ,, .. , . ,,,,.,,,,,,, ,. 

38 845 376 

734 429 

71 67Z 

5 960 984 

106 017 

667 842 

2 957 060 

467 531 

69 560 

3 422 484 

13 533 

22 396 

'47 244 

274 030 

13 181 987 

8 162 

10 523 629 

195 795 

62 875 

58 146 

38 859 9U 

674 455 

62 032 

5 305 816 

as 709 

698 291 

3 034 261 

514 388 

72 789 

2 679 602 

2 526 

23 383 

42 104 

226 509 

12 896 225 

8 100 

12 221 438 

185 911 

64 126 

59 249 

0,04 

-8, 17 

-13,45 

-10,99 

-16,33 

4,56 

2,61 

10,02 

4,64 

-21,71 

-81.33 

4, 41 

-10,88 

-17,34 

-2, 17 

-0,76 

16,13 

-5,05 

1,99 

, • 90 

99 353 

129 211 

11 806 451 

402 832 

374 868 

2 704 216 

142 867 

755 574 

. 1 711 662 

16 054 

2 167 265 

52 949 

145 478 

24 749 550 

19 060 

18 020 677 

296 269 

2 406 752 

764 524 

126 931 

116 159 

11 214 784 

102 757 

398 465 

2 986 111 

170 673 

755 572 

198 809 

2 899 

2 401 944 

48 186 

147 400 

26 357 451 

8 100 

23 680 650 

268 284 

2 407 220 

709 153 

27,76 

-10,10 

-5,01 

-21,39 

6,29 

10,42 

19,46 

0,00 

-29,96 

-81,94 

10,83 

-9,00 

1,32 

6,50 

-57,50 

31,41 

-9,45 

0,02 

-7,24 

********************************************************************************************************************* 
(1 )_PRODUCAO EM MIL FRUTOS 



18GE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SI~TE~ATICO OA PROOUCAO AGRICOLA 

AREA E PRODU~AO-BRASIL 

COMPARATIVO ENTRE AS INFORMACOES MCNSAIS 

MAI0/89 

•••••••••••••·~~************~•••••••••••************•************•~•••~••••••••••••••s•••~*************************** . . 
A R E A P R o 0 U C A 0 • 

~ (HAl • VAPIA- • (Tl • VARIA-
p R 0 0 U T 0 S ***********************•~•••~•••• CAO *************************•******* ~AO 

• ( t) • • ( l.l 
ABRIL MAIO ABRIL MAIO • 

• 
······················································~···········~·················································· 

TOTAL ............................. 21 971 499 21 691 549 -0,3G 

AMENOOIM (EM CASCA)-1A.SAF~A ...... s• 571 62 032 -3' 93 111 645 116 159 4,04 

ARROZ (EM CASCA) . .. .. , .... , .. , . , . , 326 271 305 816 -0,38 11 111 454 11 2U 784 0,93 

8ATATA-INCLESA-1A .SAFRA .. ..•. , ,, ,, 88 050 88 709 0,75 095 729 102 757 0,64 

CACAU (EM AMcNDOA) ... ,, .. ,., .. , ... 697 911 698 291 0,05 398 217 398 465 0,06 

CASTANHA DE CA.JU ........... ,., .... 514 394 514 386 0,00 170 763 170 673 -0,05 

FF.I.JAO (EM CRA0)-1A.SAFRA ... ....•. 2 718 135 2 679 602 -1 '42 234 881 198 809 -2,92 

.JUT A (FlBRA) ........ , ... , ... ,, .. ,, 2 526 2 526 2 899 2 899 

"'ACA (1 ) ........... ...•••.. ....... 23 430 23 383 -0,20 : 371 289 2 401 944 1, 29 

MALVA (FlSRAl, .... ,,, ....... ,,,,,, 42 154 42 104 -o, 12 46 ::>21 48 186 -0,28 

RAMI (FIBRAl ...................... 8 100 8 100 100 8 100 

SO.JA (EM GRAD) .•...•••..•...•.•... 12 180 663 . 12 221 438 0,33 23 537 089 23 680 650 0,61 

SORGO (EM GRAC) .........••..• •..• • 176 195 185 911 5, 51 253 100 268 284 6,00 

UVA •..•.• ,,,,,.,,,,,, ... ,,,, ... ,,, 58 361 59 249 1 '52 729 262 709 153 -2,76 

(1)_PROOU<;:AO EM MIL FRUTOS 
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMAT ICO OA PnODU~AO AGRICOLA 

PARriCIPA~AO RELAT!VA E COMPARATIVO DE AREA E PRODU~lo, 

DAS UNIDADES DA FEDERA~AO COM INFORM~r.OES DISPONIVEIS,SEGUNDO OS PRODUTOS AGRICOLA$ 

MA!0/89 

****** ***************** *~ ? ****************&~******•**** ******** ************************* **~*~** ************ *~**** ***** *** ********* 
* • 
• AREA * 

I HAl 
P R 0 D U ~ ii 0 

IT) 
PROOUTOS **~*******************~*******•****************************••• s ~****** ** *********** ************~**** 

* PARTJ- * * * VARIA- * PARTI· '* * * VARIA-
•CIPA~AO • SAFRA/88 MAI0/89 ~AO •CIPA~AO • SAFRA/88 * MAI0/59 • ~AO 
• ll:) • 1 :;'. ) • l:t l • * • 1:0 

11 ). • 11). * 
*****************************************************•*•*••···········~··························································· 

ABA CAXI 12 ) ...............•••. 

ALG ODAO HERBACEO IEM CARO~O),, 

ALHO ...... , ... ,,, ..... .. ... • .. 

AM ENDOl,_. IEM CASCA)-2A.SAFRA .. 

AVE!A (EM GRAD) ••••••.••...... 

BANANA ( 3) •••••••••••••••••••• 

BATATA -!NGLES A-2A .SAFRA ... , .. . 

CANA-DE-A~UCAR •..........•.•.• 

CENTE!O IEM GRAO) ............ . 

CEVADA IEM GRAO), ... ,, •.. , ••• . 

COCO-DA-BAIA 12) .•••••.•.•..•. 

FEIJAO IE M GRA0)-2A.SAFRA .. . .. 

FUMO IE"' FOLHA) .. , ., . ... ..•.•. 

GUARANA ISEMENTE) ..•.••..... , , 

LARANJA 12 l ................... . 

MANDIOCA ..... , ...••....... • .. , 

PIMENT A-DO-REINO .•.••....•.... 

SISAL OU AGAVE (FIBRA) ........ 

TRI GO (EM GRAD) ..........•.•.. 

96,07 

99,44 

52,36 

93,09 

16,77 

96,86 

90,35 

83,96 

72,34 

39,78 

88,80 

93,22 

91,84 

33, 19 

99,03 

95,76 

99, 17 

39,22 

67,45 

45 036 

811 469 

7 209 

28 352 

21 625 

~51 099 

59 237 

3 691 560 

445 

42 498 

176 679 

2 290 336 

255 36S 

3 802 

798 072 

692 358 

23 714 

91 495 

2 323 253 

38 818 

551 642 

853 

24 901 

30 850 

471 952 

60 323 

3 516 173 

2 210 

42 500 

174 382 

2 356 855 

277 953 

2 851 

833 108 

806 876 

26 257 

96 041 

2 222 890 

-13,81 

- 14,34 

-4.9 4 

-12, 17 

42,66 

4,62 

1, 83 

-4,75 

52,94 

0,00 

-1,30 

2,90 

8,84 

-25,01 

4,39 

6,77 

10,72 

4,97 

- 4,32 

98,28 

99,75 

51, 16 

95,85 

27,28 

96,70 

85. 18 

87,09 

77,67 

46,75 

86,57 

90,72 

95,74 

62,93 

99,01 

95,86 

99,50 

43,54 

67.76 

1 000 702 

2 428 997 

32 102 

39 396 

29 794 

497 394 

741 335 

240 424 464 

434 

49 485 

604 459 

083 811 

410 475 

002 

74 735 013 

20 844 090 

59 247 

76 814 

4 046 309 

861 714 

847 184 

30 929 

36 230 

52 445 

526 317 

816 286 

234 756 860 

3 978 

85 000 

590 249 

332 486 

443 966 

910 

80 374 475 

22 782 888 

68 302 

86 049 

3 854 730 

- 13,69 

-23,9 5 

- 3,65 

-8,04 

76,03 

5,81 

10,11 

-2,36 

177,41 

71,77 

-2,35 

22,94 

s. 16 

-9, 18 

7,55 

9,30 

15,28 

12,02 

-4,73 

·····••*************************************************************************************************************************** 
NOTA :NAS COLUNAS REFERENTES AO ANO ANTERIOR NAO FORAM CONSIDERADAS AS UNIDADES DA FEDERA~AO QUE AlNDA NAO INFORMARAM SUAS ESTIMA

TIVAS NESTE ANO . 

11) REFERE-SE A PARTICIPA~AO OAS UNIDADES DA FEOERA~AO, It~FORMANTES NO MES DE MAIO, EM RELA~AO AO TOTAL DA AREA E DA PRO-

~U~AO NACIONAL . AS UNIDADES DA FEOERA~AO INFORMANTES SAO AS APRESENTAOAS NA TABELA ESPECIFICA DO PROOUTO. 

12 )_ PRODU~AO EM MIL FRUTOS. (3)_PRODU~AO EM MIL CACHOS. 
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IIJGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATI CO DA PROOU~AO AGRI COLA 

PARTI C! PACA O RELATJ VA E COMP ARATIV O DE ~RE A E P RODU~AO, 

OA S UN! OAOCS OA FE OERACAO CO M l NF ORM• CDES OIS PONI VEJ S, S CGUNOO OS PROOUTO S AGRICOLAS 

A!JRJL -MAIO 

A R [ A P R 0 0 U ~ I 0 

MAI0 / 89 

P R 0 0 U T 0 S : .. ............. ......... !~~! ..... ............... ........................ .. !!! •.•..•..•......•.•.••• ~ 
• PAR T!- • • VA~ IA- • PAR TI- o o VA RIA-
oCJPA ~A O • AB RIL MAIO ~AO • C IPA~AO o ABRIL MAIO CAO 
• ('1. ) • ():) • ('t ) • ( '1.\ 

( \) 0 ( 1 ) I 

······-········••*•••*•••••••''*$*«$••••••*•~··~-- ~ ··························~··················~··················· · ····~'***** ** 
ABACA)(! ( 2 l ... .. , . . ........ . , . 

ALGOOAO A~BO R E O (EM CAROCOl . . . 

ALGOOAO HERB AClO ( EM CAR OC Ol .. 

AUlO , .. ,,., .. ,. , .. ,,,, , , ,,,,. , 

AMENOOIM lEM CASCAl - 2A.SAFRA .. 

BANANA ( 3) , . , , , , . , , • , , , , , , , , , , 

BATATA-INGLESA -2A. SAFRA .... . , . 

CAFE (EM COCO ) . , . . ... ,, , ,, ,. , , 

CANA-OE-ACUCAR .. ,, .. ,,. ,, .. , .. 

CEBOLA ... , . .. , ... , , , • , , , , , • , , , 

COCO-OA-BAIA ( 2 ) . . . ....... .. . . 

FEIJAO (EM GRA0 ) -2A.SAFRA . .. . . 

FUMO (EM FOLHA),,, .. , , , , , , , , , , 

GUARANA (SEMENTE).,, , ,,,,,,,,, 

LARANJA ( 2) . .. .. , . .. , , .... , ... 

MAMONA .... , .. . . , . , . . . . , , , , . , . . 

MANO!OCA . . ....... ,, .. .... , ... . 

MlLHO (EM GRAO) . . . . . , . . ,, . . .. . 

PIMENTA-00-REJNO ..... . .. , ..•.. 

SISAL OU AGAVE (FIBRA) ... . .. . . 

TOMATE ......... . ........... , . , 

TRIGO (EM GRAOl ... . ........ . . . 

96, 0 7 

99,74 

99.J4 

24,37 

sz . 42 

96,86 

79,84 

62 , 17 

83,95 

93, 13 

68,80 

74,37 

91.84 

20,59 

96,75 

93:,88 

95,76 

97,72 

9,06 

39,22 

85,54 

54,91 

4 2 101 

674 624 

5 5 1 874 

971 

20 251 

499 612 

so 495 

2 503 068 

3 69 0 <:19 

54 092 

174 697 

845 937 

275 458 

341 

825 368 

206 189 

810 978 

12 578 396 

968 

85 216 

49 878 

943 946 

38 618 

67 3 980 

1 551 642 

2 977 

2 2 0 2 9 

471 952 

50 9G4 

2 521 068 

3 516 173 

64 228 

17 4 382 

883 467 

277 953 

366 

809 421 

211 449 

806 876 

12 559 797 

965 

96 041 

54 290 

943 946 

-7,80 

-o. 10 

- 0,01 

0.20 

5 , 78 

-5. 54 

0 , 93 

0,72 

-4, ·72 

0,21 

-o, 18 

2,0::; 

0,91 

1. 86 

-1.93 

2,55 

-0,23 

-o. 1 s 
-0,15 

12,70 

8,85 

98,28 

98,86 

99 , 75 

25,50 

95,37 

96,70 

70,50 

77,26 

S7 ,09 

92,50 

86,57 

70,30 

95,74 

19,42 

97,43 

97,69 

95,85 

99,59 

7,53 

43,54 

86,74 

59,21 

969 431 

101 138 

803 161 

15 195 

29 900 

559 141 

645 043 

2 549 586 

243 769 885 

657 625 

500 389 

020 896 

434 655 

222 

82 838 1 68 

126 365 

22 961 698 

26 070 002 

3 427 

77 384 

8 98 424 

3 508 137 

8 6 1 714 

12 6 6 48 

847 184 

15 Z26 

32 330 

52 6 317 

652 f62 

z 52 2 646 

234 756 860 

664 803 

590 249 

037 748 

443 966 

237 

78 433 940 

131 229 

22 782 888 

26 105 467 

3 429 

86 049 

2 0'17 322 

3 sor. 137 

NOTA: NAO FORAM CONSIO£RAOAS AS UNIOAOES DA FEOSRA~AO QUE ESTAO IN >ORMANOO SUAS PRIMEIRAS ESTIMATIVAS NESTE MES. 

- 1 1 . 1 1 

25,22 

2 ,44 

0, 2 0 

8. 1 3 

-5,87 

1. 21 

-1 ,0 6 

-3,70 

1 , OS 

-1.69 

1, 6 5 

2,14 

6, 7 6 

-5,3 2. 

3, 85 

-0,78 

0, 1'" 

O,C 6 

11, 20 

9,42 

(1)_REFERE-SE A PARTICIPA~AO OAS UN!DADES DA FEDERACAO, INFORMANTES NO MES ANTERIOR, EM RELA~AO AO TOTAL OA AREA E OA PRODU~AO 

NACIONAL. AS UNIOAOES DA FEDERA~AO INFORMANTES SAO AS A?RESENTAOAS NA TABELA ESPECIFICA 00 PROOUTO. 

(2)_PRODUCAO EM MIL FRUTOS. (3) PROOUCAO EM MIL CACHOS. 
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IBGE/CEPAGRO LEVA~TAMENTO SISTEMATICO DA PRODUCAO AGRICOLA 

PRODUCAO AGRICOLA 

BRASIL 

QUINQU ENIO 1984·88 

MAI0/39 

******************************************************************************•** ********************************** . * 
* A R E A C 0 L H I D A 

I HAl 
PRO OUT OS ············~····················~···~·········································· 

* 1984 
• * * • 

1985 . 
* 

1986 * 1987 1988 
(1) 

* ******************************************* ***********•*********************************************************** 

TOTAL 

ABACAXI ...... • ... •.... . . .. . . .. ..... 

ALGOOAO ARBOREO (EM CAROCO) ....... . 

ALGOOAO HERBACEC ( EM CAROCO) ..... . . 

AL HO . .. ...............• ••• ..•...... 

AME~DOIM !EM CASCA) ............... . 

ARROZ !EM CASCA ) . ... , . ... , , , ..... . . 

AVE!A ! EM GRAOI .............. . ...•. 

BANANA .... , ,, ................. , ., .. 

BATATA-INGLESA .. .... ....••• , , . 

CACAU (E M AMENDOA) ..... , , , , ,, .. ,; .. 

C~Ft !EM COCO) ...... , . ..•. ,,, ..... . 

CANA-DE-ACUCAR .•. ... ... . ........... 

CEBOLA .•• ...•..... .... . ... ... . .... . 

CENTEIO (EM GRAO) . . ...........•.... 

CEVADA (EM GRAO) .. . .....•..••••.•.. 

COCO-DA-BAIA ..... ,,,,,,,,, ........ . 

FEIJAO (EM GRAO) .• .••.....•.••.. 

FUMO (EM FOLHA) ... , .......... , , . , .. 

GUARANA (SEMENTE) ................. . 

JUT A ( F I BRA ) ...... , ...........•.. . . 

LARANJA .. , , . , , , , , , , . , , , , ... , ... , ... 

MA<;:A . ...•.•••• , •••.. • .•. .... · · • · · · • · 

MALVA !FIBRA) .••.............•..•.• 

MAMONA .. ,,.,.,, ..............• • .•. . 

MANDIOCA . ...... .. .. • ,.,,,,.,,.,., .. 

MILHO (EM GRAO) .............. .. 

PIMENTA-00-REINO •...•..•.•••...•... 

RAMI (F!BRA) ..•••.•......•• • .•..... 

SISAL OU AGAVE (FIBRA) ....•...••... 

SOJA (EM GRAO) .•............••.•••• 

SORGO (EM GRAO) ... , .. , . , ......•... . 

TOMATE ... ,, ...••..••••••••.••...... 

TRIGO IEM GRAO) .... .. .. .......... .. 

UVA .... . ,, .... ,,, . ... , ... , , ., ., .. ,. 

48 767 525 

32 232 

440 715 

673 402 

11 831 

150 663 

351 473 

113 719 

395 809 

.172 633 

586 242 

2 505 435 

3 6 55 810 

68 999 

3 781 

73 193 

159 777 

5 320 150 

282 218 

7 274 

20 880 

632 122 

18 999 

55 423 

412 955 

815 501 

12 018 446 

20 175 

4 495 

320 350 

9 421 202 

170 860 

52 138 

741 673 

56 950 

50 724 207 

36 618 

337 304 

2 252 876 

11 433 

193 165 

4 75'4 692 

150 395 

417 847 

155 235 

649 070 

2 533 762 

3 912 042 

58 005 

12 611 

110 308 

166 740 

5 315 890 

268 992 

8 399 

21 184 

663 063 

20 061 

42 526 

496 844 

868 080 

11 798 349 

19 219 

4 887 

332 605 

10 153 405 

170 088 

53 935 

2 676 725 

57 852 

52 465 278 

39 092' 

163 !lOS 

1 995 921 

14 633 

161 856 

5 584 979 

127 855 

430 624 

160 677 

655 502 

2 591 461 

3 95 1 842 

63 676 

5 070 

103 157 

179 013 

477 688 

279 364 

10 612 

28 737 

707 822 

20 975 

35 217 

4 57 078 

2 051 539 

12 465 836 

20 624 

5 530 

322 441 

9 181 . 587 

195 879 

51 854 

3 864 255 

58 977 

52 410 162 

45 710 

691 099 

277 277 

17 922 

143 536 

979 792 

141 129 

447 391 

176 8 57 

649 383 

2 875 641 

4 314 146 

75 041 

3 026 

102 225 

183 645 

201 791 

297 744 

11 749 

20 568 

725 560 

21 043 

44 499 

262 516 

936 028 

13 503 431 

· 20 805 

7 100 

29G 181 

9 134 291 

230 675 

57 607 

3 455 897 

58 807 

54 949 754 

45 942 

734 429 

823 208 

14 378 

101 958 

960 984 

119 503 

466 607 

173 168 

667 842 

2 957 060 

4 116 529 

69 560 

2 147 

102 000 

200 583 

5 904 551 

282 739 

11 442 

13 533 

804 874 

22 396 

47 244 

274 030 

757 076 

13 181 987 

23 933 

8 162 

273 495 

10 523 629 

195 795 

62 875 

3 480 418 

58 ·146 

************************************************************************************************•****************** 
FONTE : DEAGRO - PRODUCAO AGRICOLA MUNICIPAL 

(1 I DADOS SUJEITOS A RETIFICACAO. (FONTE-LSPA) 
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATI:O OA PRODUCAO AGRICOLA 

PROOU ;~o aGRI:ClA 

BRASIL 

QUINQUENIO 1984-88 

MAI0/89 

····~··~·~···~·-~•******~*••~·-~·~-~~· ···~-~~-- -· ~--~·· ····~ ·~···~· ····· ·*·~··· ··~··········~·········•••********** . 
* 
* 

P R 0 0 U ~ i 0 0 B T I 0 A 
( T) 

P R 0 0 U T 0 S ******•*************•*~********************.********************************=•·· 

* * * 19S4 * 1985 * 1986 1987 1588 
* * * ~ , ) 

**************•**~•************~*********** r***~~ ************ ****~*******~***************************************** 

ABACAXI ( 2 )· . .. ....... . .. .. ....... . . 

ALGOOAO ARBOREO tEM CAROCO l ....... . 

ALGCOAO HERBACEO (EM CAROCO l ... .. . . 

ALHO., ...... , .......... · .... · .. •. · · 

AMEtWOIM IEM CASCA) ... .... ........ . 

ARROZ IE~ CAS~A ; .................. . 

AVEIA ( EM GRACI .. ...... ..•......... 

BANANA ( 3) ....................... , . 

BATATA-INGLESA .......•...•.... 

CA:::AU (EM AMENOOA) .. , •... .. .. ..... . 

CAFE (EM coco ) .......•...•......... 

CANA-OE-A~UCAR ...... , .... , ......• . . 

CEBOLA ........... , ...•.... .. ....... 

CENTEIO (EM GRAOl ................. . 

CEVAOA (EM GRACI,., . .•..... •... : • . , 

COCO-OA-BAIA (2) . . .......... ... ... . 

FEIJAO (EM GRAO) ....... .. , ..... . 

FUMO (E~ FOLHA) ................... . 

GUARANA ( SEMENTE) ... , ..... , ....... . 

JUTA IFIBRA), ................. . . , .. 

LARANJA ( 2) ••••.•.•••••• , ••••• , •••• 

MACA (2) ••••••••.•••••••••••••••••• 

MALVA IFIBRA) ............•......... 

MAMONA .... , ....•.......•........•.. 

MANOIOCA ..... . . , ................. , . 

~ILHO (EM GRAQ), . ...... . ..•.•.. 

PIMENlA-00-REINO ......•. . .•........ 

RAMI (FIBRA ) .. , . . ,,,,. , .,.,,.,.,.,, 

~!SAL OU AGAVE (FloRA) ...... ..... .. 

SOJA IEM GRAD ) ..... .. .. ... ... . ... . 

SORGO (EM GRAD l •••.•••••••.•••••••• 

TOMAiE ........... , •......•......... 

TRIGO I EM GRAD) .............•...... 

UVA ••••••• , •• ,. ,,.,.,,,,,.,,,,,, •• , 

640 231 

270 6~5 

385 359 

43 S99 

248 632 

o:7 363 

113 529 

470 &~ 5 

32~ SOJ 

2 840 56J 

222 317 247 

717 230 

2 859 

77 517 

513 533 

2 625 676 

413 598 

101 

19 091 

6( 722 620 

278 663 

53 749 

222 678 

21 4E6 222 

1.1 164 133 

43 599 

s 625 

22<1 759 

'5 540 79~ 

312 716 

~17 574 

983 157 

603 172 

7E4 401 

188 645 

2 667 923 

4 5 896 

339 234 

9 C2·1 555 

166 158 

48 ~ 503 

946 659 

430 7ol9 

3 821 232 

247 199 474 

539 569 

13 Z22 

170 618 

570 401 

2 548 73a 

410 47A 

223 

20 081 

71 071 533 

443 4!45 

42 261 

417 657 

23 124 7S2 

22 018 180 

37 941 

10 004 

290 901 

18 278 535 

268 143 

934 610 

4 320 2S7 

712 182 

825 9~9 

116 103 

2 198 027 

61 939 

216 929 

10 374 030 

133 653 

505 1 59 

835 975 

458 754 

2 082 811 

239 178 319 

639 182 

095 

1 as 573 

588 116 

£ 209 1&8 

386 827 

371 

27 857 

56 872 215 

779 017 

35 268 

263 237 

25 620 600 

2C 530 950 

~5 440 

7 000 

246 418 

13 330 225 

365 498 

846 305 

689 680 

594 845 

957 400 

60 319 

613 073 

76 186 

196 145 

10 415 OZ9 

176 045 

513 115 

2 330 817 

329 265 

4 405 416 

268 741 069· 

853 568 

4 080 

196 783 

~03 175 

2 007 230 

397 453 

581 

19 4!:7 

73 568 815 

668 164 

46 141 

103 568 

23 464 (84 

:6 802 769 

45 917 

15 500 

191 279 

16 968 827 

438 391 

2 0<19 324 

034 586 

566 030 

012 172 

99 353 

2 435 774 

!i6 841 

170 324 

11 &06 4!1 

135 516 

5 15 585 

2 299 499 

374 868 

2 704 216 

258 448 735 

755 574 

2 235 

125 570 

694 7:1.8 

2 900 754 

430 437 

748 

16 054 

75 549 274 

2 167 265 

52 9d3 

145 ~78 

21 611 540 

24 749 550 

59 583 

19 060 

189 654 

1C 020 E77 

296 269 

2 406 752 

5 751 219 

764 524 

********* ** ***** •• *****~· *•********************************••••·~••••***********************************~*********** 

FONTE: OEAGRO- PROOUCAO AGRICOLA MUNICIPAL. 

(1) OAOOS SUJEITOS A RETIFICA!;AO (f'ONTE-LSDA). (2) PROOU!;AO <OM MIL FRUTC5. (3) PROOU~AO EM MI L CACHOS, 
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!BGE / CEPAGRC LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUcAO AGRICOLA MA!O/B9 

GOlAS 

s A F R A I 8 9 VAR!ACAO (':.I 
S JTUAcAO 

SAFRA/oS 
ESTIMATIVASI ANTERIOF;

6
1 < 7/4 > al (7/5)91 

FRODUTQS DA v;:.F;IAVEL 
CULTURA 1A MES MES ATUAL (7/6) 

1 2 3 4 7 1 0 

AREA 962 960 9BO 960 1. 87 2,0B 
ABACAXI ····································· p PRC DUcAO 19 410 19 410 20 400 20 400 5. 10 5,10 

REr-.D.MEDIO 20 177 20 219 20 816 20 616 3, 17 2,95 

AREA 45 750 20 670 25 624 25 624 -43,99 23,97 
A~GODAO HERBACEO ................. p PRODUCAO 84 400 46 810 59 680 59 680 -2 9,29 27,49 

REND.MEDIO 1 845 2 265 2 329 2 329 26,23 2,83 

AREA '1 136 1 140 1 100 1 100 -3. 17 -3. 51 
ALHO ........................................... p PRODUc,1.o 6 130 5 650 5 BOO 5 800 -5,3S 2,65 

REND.MEDIO 5 396 4 956 5 273 5 273 -2,28 6,40 

AREA 69 1 440 553 000 480 790 470 8BO -31,90 -14,85 -2,06 
ARROZ (em Cl!SC8) .. ............... p PRoouc;:iio 944 534 800 000 674 570 G58 120 -30,32 -17,7<: -2,44 

REN D. MEDIO 1 366 1 447 1 403 1 398 2,34 -3,39 -0 ,36 

AREA 13 134 13 100 12 700 12 700 -3,30 -3,05 
BANANA ································ ······· p PRoouc;:,;.o 12 040 12 000 11 500 11 500 -4,49 -4, 17 

REND.MEDIO 917 916 906 906 -1,20 -1 ,09 

AREA 17 85 £ 17 850 1B 140 18 020 0,91 0,95 -0,66 
CAFE (em coco) ...................... p PRODUC::AO 9 577 17 500 16 490 13 850 45,03 -20,63 -15,77 

REND . MEOIO 536 980 909 771 43,84 -21,33 -15, 18 

AREA 88 980 89 000 93 700 95 120 6,90 6,88 1. 52 
CANA-DE-AC::UCAR ······················ p PROOUc;:)i.o 6 158 840 6 160 000 6 600 000 6 700 000 3,7~ B,77 1. 52 

RENO.MEDID 69 216 69 213 70 43B 70 437 1. 76 1,77 -0 ,00 

AREA 7 050 10 110 11 250 11 250 59,57 11.28 
FEIJAO (em grao)-1a saft·a c PRODU<;~O 3 951 5 440 6 280 6 280 53,95 15,44 

RENO.MEDIO 560 538 558 558 -0,36 3,72 

AREA 128 775 178 330 131 070 128 860 0,07 -2._7. 74 -1,69 
FEIJAO (em grao)-2e safre p PROOU<;)i.O 50 205 60 450 59 970 55 350 10,25 -8,44 -7,70 

RE><O.MEOIO 390 339 458 430 10,26 26,B4 -6, 11 

AREA 2 381 2 880 2 900 2 900 0,66 0,69 
LARANJA .. ............... ............. .. ..... p PRODuc;:i\o 209 725 210 000 214 000 214 000 2,04 1. 90 

REND.MEOIO 72 796 72 917 73 793 73 793 1,37 1, 20 

AREA 14 905 14 BOO 14 560 14 3BO -3,52 - 2,B 4 -1.24 
M:.NuiOCA ············ ······················· p PRODUC::AO 222 250 220 000 217 400 216 BOO -2,45 -1.45 -0, 28 

REND.MEDIO 14 911 14 B65 14 931 15 076 1 , 11 1, 42 0,97 

AREA 1 021 690 1 023 B80 1 047 210 1 043 720 2,16 1. 94 -0,33 
MlLHO (en: griilo> .................... p PRODUc;:)i.o 2 879 960 3 002 260 3 534 BOO 3 534 3oo 22,74 17.74 

REND.MEDIO 2 8 19 2 932 3 375 3 3B7 20, 15. 15. 52 0,36 

AREA 746 941 938 B60 991 100 9B9 590 32,49 5,40 -0 ,15 
SOJA (er:t grCo) ... ................... p PR ODUc)i.O 1 451 B57 860 000 1 980 150 95B 2BO 34,BB 5,2B -1. 10 

RENO.MEOIO 1 944 1 981 1 998 1 979 1, 80 -0, 10 -0, 95 

AREA 12 161 4 660 4 660 6 100 -49,84 3'), 90 30,90 
SORGO (em grio ) .................... p PROOUCAO 19 564 9 530 9 530 11 640 -40,50 22, 14 22. 14 

RENO . MEDIO 1 609 2 045 2 045 1 908 1B,53 -6,70 -6,70 

AREA 3 270 3 435 2 585 2 585 -20,95 -24,75 
TOMATE ... .. ................................. p PRODU<; AO 137 130 136 275 101 290 101 290 ,26. 14 -25,67 

REND.MEDIO 41 936 39 660 39 628 39 628 - 5,50 -0,08 

AREA 1 794 
TRIGO (em grao) .................. .. p PRODuc;:,;.o 4 450 

f<END.MEDIO 2 4B6 

NOT AS - 1. SITUAC::AO DA CULTURA: P ( AREA P~ANTADA, PRODUCAO E REND I MENTO MEDIC ESPERADOS ), C<AREil COLHIOA, PRODUCAO E REND I MENTO 
MEDIC OBTIDOS ). 

2. AREA (HA), PRoDuc;:Jio (T) E REND I MENTO MEDIC (KG/HA) EXCETO PARA ABACAXI E LARANJA-PRODU<;AO(MIL FRUTOS), REND I MENTO MEDIC <FRU TCS/HA) E BANANA-PRODU:;AO (MIL CACHOS), RENO I MENTO MEDIC I CACHOS/HA). 

3. PARA ABACA XI, BANANA, CAFE, CANA-OE-A<;UCAR, LARANJA E MANO!OCA, CONSIDERE AREA DESTINADA A COLHEJTA EM LUGAR DE AREA PLANH 

6a 



lBGE/CEPAGRO LEVANTAME~TO i!STEMA71CC DA P~ODU~AO AGRICOLA MAJ0/£9 ·-----------------------------
TOCANTJNS 

- s A F R A I 8 9 VARJA~AO (~) 
S!TUAI;AO 

PRODUTOS DA VARIA VEL SA"'RA/86 
ESTJMATJVA sl ANTERlOR

6
1 (7/4)81 (7/5 )9 1 CULTURt. 1A MES MES ATUAL ( 7 /5) 

1 2 3 4 7 1 0 

AREA 40i 540 377 000 362 770 382 770 -6, 10 1. 53 
ARROZ (em CbSC& ) .................... p PRODUCAO 606 936 615 000 645 390 645 390 6,34 4,94 

REND.MEOJD 1 .:es 1 631 1 686 1 686 12,23 3,37 

AR!::A 16 75E' 16 750 14 400 14 400 -14,06 -14,03 
BANANA ......................................... p PRooucAo 14 540 14 000 12 740 12 740 -12,38 -9 ,00 

RENO . MEOIO 868 836 885 885 1. 96 5,86 

AREA 7 640 7 600 7 110 · s 910 -22,64 -22,24 -16 ,8 8 
CA!<A-DE-AI;UC.t.R ........................ p PRODUI;AO 39'1 230 390 000 362 000 275 670 -30,60 -29,32 -23 .R5 

REND.MC:DJO 51 993 51 316 50 914 46 645 -10,29 -9, 10 -8,38 

AREA 2 540 2 170 2 570 2 570 1, 18 16,43 
FEJJAO l .. m grio) - 18 s1Jfra c PRODUt;:Ao 925 860 860 860 -7,43 

RENO . MECIO 3615 396 335 335 -8,47 -15,40 

ARFA ,, 035 10 970 9 660 9 660 -12,46 -11.94 
FE!JAo (em gdio) - 2" s8tra p PRoouc;Ao 2 095 3 720 3 130 3 130 49,40 -15,86 

REND.MED!O 190 339 324 :224 70,53 -4,42 

A~EA 9 025 9 100 10 020 ro 020 11,02 10,11 
MANDJOCA ..................................... p PRODUCAO 124 770 125 000 137 380 137 380 10,11 9,90 

RENO . Mf.C!O 13 825 13 736 13 711 13 711 -o,a2 -0, 18 

AREA 90 710 104 480 102 680 102 680 13,20 -1 . 72 
MILHO (em g rao; ...................... p PRODUI;AO 110 040 138 440 143 180 143 180 30, 12 3,42 

REND.MEDJO 1 213 1 325 1 394 1 394 14,92 5,21 

AREA 26 589 53 000 47 040 47 040 76,92 -11 '2 5 
SOJA (em grao) .......... .............. p PRoouc;Ao 45 133 90 000 80 770 80 710 75,08 -10 .25 

REND.MEDIO 1 735 1 698 1 717 1 717 -1.04 1, 12 

NOT AS - 1. SFUACAO 011 CU~TURA: P(AREA PLAIHADA. PROOUI;AO E RENO! MENTO MEDJO ESPERADOS, C(AREA COLHJOA, PRODUt;Ao E REtiDIMENTO 
llEClC oanoos >. 

2. AREA(HA ), ?Roouc;Ao<T> E RC:NDIMENTO MEDJO(~G/HA) EXCETO PARA BANANA-PRODUt;AO(M!L CACHOS) E REND I MENTO MEDIO(CACHOS/HA ) . 

3: PARA BANANA, CANA-DE-At;UCAR E MAND!OCA, CONSJDERE AR!::A OESTINADA A COLHEITA EM LUGAR DE AREA PLANT ADA. 

6b 
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUC~O AGRICOLA MAI0/89 

RELATORIO DE OCORRENCIA$ 

1. ABACAXI 

Excetuando-se Alagoas que ainda nao forneceu a primeira estimativa, a 

produ~ao esperada e de 861.714 milheiros de frutos. menor 13,891. que a colhida na 

safra passada. na mesma area geografica. A area destinada a colheita e de 38.818 ha, 

inferior em 13,81% . 

Com rela~ao ao mes anterior, a area e a produ~ao estao maiores em 

respectivamente, 7,80% e 11,11% . 

0 Estado de Minas Gerais concluiu a colheita este mes, confirmando as 

estimativas feitas em abril. 

A seguir as informa~6es dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuar1as 

(GCEAs): 

RIO GRANDE DO NORTE - Informa pequenos decrescimos nas estimativas, que passam a ser: 

Area destinada a colheita - 2.884 ha (-1,47%) 

Produ~ao esperada- 73.435 milheiros de frutos (-1,97%) 

Rend. media esperado - 25.463 frutos/ha (-0,51%) 

PARAIBA - Registra redu~ao de 16,82% na area destinada a colheita ( 12.415 ha) e de 

16,78% na produ~ao esperada (351.513 milheiros de frutos), embora apresente pequeno 

acrescimo de 0,04% no rendimento media esperado (28.314 frutos/ha). As redu~6es se 

devem a erradica~ao de 10 ha na area da COREA de Areia, e da redu~ao de 2.500 ha no 

municipio de Sao Miguel de Taipu, onde a area estava superestimada. 0 aumento no 

rendimento medic decorre do ajuste de dados. 

PERNAMBUCO - Informa decrescimo nas estimativas. 0 processo de renova~ao de area tern 

sido muito pequeno nos ultimos anos, em funcao princ ipa lmente, das elevadas taxas de 

juros dos · fin anciamentos bancarios. Confirma-se isto, ao observar a reducao desta 

safra com rela~ao a de 1988 (area menor em 9,29%) . A area destinada a colheita esta 

estimada em 1 . 552 ha (-22,40%), com rendimento medio previsto de 19.994 frutos/ha 

(-23, 10%), esperando-se producao de 31 . 030 milheiros de frutos ( - 40,33%). A fase 

predominante e a de tratos culturais, tanto nas socas quanta nas ar·eas novas, cujos 

cultivos, acham-se praticamente concluidos. 

BAHI A- Apresenta uma area de 2.534 ha (-12,20%), com produ~ao 

milheiros de frutos (-20,27%) e r end imento media previsto 
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( -9, 19%). A area destinada a colheita encontra-se menor em func~o da falta de 

~nformac6es das COREAs de Amargosa e Valen~a alem de outras com informacoes de area 

menor . 

S~O 0 AULO- Os agentes de col e ta do IBGE, avaliaram que a area des tinada a colheita 

oodera alcancar 1.249 ha (+6,57%). A producao esperada esta estimada em 25.442 

milheiros de frutos (-18,87%) com rendimento medic de 20.370 frutos/ha (-23,87 %). 

RIO GRANDE DO SUL- A area destinada a colheita nesta safra esta es timada em 477 ha, 

superior em 2,36% a informacao anterior. Este aumento ocorreu devido a informacoes 

positivas das M~Hs Colonial das Miss6es , Colonial de Santa Rosa e Passo Fundo. embora 

tenham havido informac6es negativas na Encosta da Serra Geral e Colonial do Baixo 

Taquari. Com o rendimento media esperado de 10 .229 frutos/ha (-1,08%), aguarda-se 

produc;ao de 4.879 milheiros de frutos (+1,"~5%). 

MATO GROSSO - Informa area destinada a colheita de 383 ha, menor 4,49% em func;ao de 

alguns cultivos nao terem sidos renovados nos municipios de Sinop e Juara. Sendo o 

rendimento media esperado de 14.710 frutos/ha (+5, 16%). aguarda-se produc;ao de 5.634 

milheiros de frutos (+0,45%). 

2. ALGODAO AP.BOREO (em caroco) 

Com a informac;ao este mes do Estado da Bahia a produc;ao nacional esperada e 

de 126.931 t, maior 27,76% a obtida na safra anterior. A area plantada de 674.455 ha, 

encontra-se menor 8,17% . Ja o rendimento media de 188 Kg/ha encontra-se maier em 

39,26%. 

Com relac;ao ao mes anterior, excetuando-se o Estado da Bahia que informa 

este mes suas primeiras estimativas, · a area plantada apresenta decrescimo de 0,10% e 

a producao encontra-se maior em 25,22% . A variacao de area deve-se a decrescimos 

ocorridos nos Estados do Maranhao e Rio Grande do Norte. Ja o aumento na produc;ao, 

deve-se a incrementos nos Estados do Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba e 

Per· nambuco. 

A seguir, as informac;oes dos Grupos de Coordenac;ao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

, 
MARANHAO - Informacoes da COREA de Barra do Corda indicam reducoes de area para essa 

malvacea em 5,28%, situando-se em 8.973 ha a area destinada a colheita. Oeste modo, a 
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produclo esperada ~de 2.143 t para urn rendimento m~dio de 239 Kg/ ha, menores 

respectivamente em 6.54% e 1;24%. 

PIAU! A area destinada a colheita de 39 . 050 ha , encontra-se 0,68% menor, quando 

comparada ao mes anterior. Aguarda-se uma producao de 39.050 t com urn rendimento 

m~dio de 242 Kg/ ha, maiores .respectivamente em 186,14% e 188,10%. 0 principal motive 

dos incrementos ~ a tese · insistentemente defendida pelos orgaos que prestam 

assistencia t~cnica aos produtores, de que o "Bicudo" nao devera atingir a cultura do 

arboreo com a mesma intensidade que ocorreu na safra/88. 

CEARA - Aguarda-se uma producao de 36 . 283 t, numa area de 237 . 069 ha e urn rendimento 

m~dio de 153 Kg ha, menores respectivamente em 6,42%, 1,91% e 4,38%. quando 

comparados ao mes anterior. 

RIO GRANDE DO NORTE- Estima este mes uma area de 105.827 ha, menor 1,14% a informada 

no mes anterior. Aguarda-se uma producao de 19.123 t e urn rendimento m~dio de 181 

Kg/ha, maiores respectivamente em 6,99% e 8,38%. A area informada podera sofrer 

reajustes posteriores, uma vez que a semente posta para venda nos postos da CIDA, 

teve pouca saida. 

PARAIBA- Informa uma producao esperada de 20.316 t, numa area de 99.006 ha, maiores 

respectivamente em 0,07% e 0,05% . Os acr~scimos decorrem da superposicao de area na 

COREA de Picui, o que certamente sera corrigido no mes de junho. 

PERNAMBUCO - Apresenta com relacao ao mes anterior acr~scimos de 12,28% na area, 

~ 17,98% na producao esperada e 5,33% no rendimento m~dio, passando a informar 

respectivamente: 61.753 ha, 9.733 t e 158 Kg/ha. As causas provaveis destas variacoes 

podem ser decorrentes de melhores cotacoes de mercado, despertando assim o interesse 

dos produtores, que diante de tal fate voltaram a cuidar de suas lavouras antes 

abandonadas, 

BAHIA - Em sua primeira estimativa para esta safra, e aguardada uma producao de 283 

t, numa area plantada de 475 ha, menores respectivamente em 42,71 % e 43,45%. Tais 

decr~scimos sao decorrentes de informacoes da regiao de Paulo Afonso, onde devido ao 

ataque da praga do bicudo, nao foi apresentada area de cultivo neste ano. 
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3. ALGODAO HERBACEO (em caroco) 

A exce~ao ao Para que ainda 

produc~o esperada ~de 1.847.184 t menor 

considerando-se a mesma area geografica. 

menor. 

nao forneceu a sua primeira estimativa. a 

23,95% que a obtida na safra passada, 

A area de 1.551.642 ha, encontra-se 14,34% 

Com relacao ao ~es anterior ~ notado decr~scimo de 0,01% na area e acr~scimo 

de 2,44% na producao. Os Estados de Sao Paulo. Parana e Mato Grosso do Sul, informam 

seus dados finais de colheita este mes. 

A seguir, as Informacoes dos Gruoos de Cooraenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

PIAUI -A area destinada a colheita de 21.025 ha, encontra-se 6,28% menor quando 

compJrada ao mes anterior . A razao principal e a falta de recursos financeiros que 

ora vern enfrentando os produtorP.s. Ja a producao de 12 .078 t e o rendimento medio de 

574 Kg/ha, encontram-se respectivamente maiores em 24.63% e 32,27%. Tais incrementos 

sao devidos a informacoes dos orgaos que prestam assistencia aos produtores, de que o 

ataque do "BICUDO" nao devera atingir a cultura com a intensidade que ocorreu na 

safr·a 88. 

CEARA Apresenta com relacao ao mes anterior, decrescimos de 10,32% na area 

destinada a colheita, 17,12% na producao esperada e 7,61% no rendimento medio, 

passando a lnformar respectivamente 171.675 ha, 91.733 t e 534 Kg/ha . As principais 

alteracoes de area verificaram-se nas microrreg~6es: 059- Fortaleza, 064- Sert6es de 

Caninde, 070- Medio Jaguaribe, 071- Serra ao Pereira e 077- Chapada do Araripe, 

decorrentes de reavaliacoes. Ja as microrregi6es 061- Baixo Jaguaribe , 068- Sert6es 

de Quixeramobim , 069- Sert6es de Senador Pompeu e 075- Serrana de Caririacu, foram 

em fun~ao do excesso de chuvas e consequentes inunda~oes. 

As microrregioes de Iguatu, Sertao do Salgado, Serrana de Cariria~u e 

Chapada · do Araripe, ja apresentaram as primeiros sinais do bicudo o que, por certo, 

reduzira ainda ma1s a expectativa da produ~ao. 

RIO GRANDE DO NORTE - A cultura ainda esta sendo plantada, principalmente na regi ao 

Agreste e Borborema. 0 atraso deve-se ao excesso de chuvas na epoca do plantio, 

provocando o encharcamento do solo. Dependendo aas condi~6es climaticas durante os 

meses de junho e julho, as consequencias poderao ser desastrosas. Imforma este mes 

uma area plantada de 46.320 ha, menor 0,89% quando comparada ao ~es anterior. Ja a 
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produ~ao de 25.672 t e a produtividade de 554 Kg/ha. encontr am-se mator es 

r espectivame nte em 0,25% e 1,09%. 

PARAIBA - Apresenta com r e la~ao ao mes ant erior , acrescimos de 4 ,981. na area plantada 

e 4,71% na produ~ao es perada , passando a informar respectivame nte 35.391 ha e 26.311 

t. Ja o rendimento media de 734 Kg / ha encontra-se 0,27% menor. Os acrescimos reais 

ve rificados decorrem de novas areas imp lant adas nas COREA's de Areia e Campina 

Grande. 

SERGIPE - A cultura atravessa a fase de inten~ao de planti o , com uma redu~ao drastica 

de area a plantar, estimada em torno de 42% com rela~ao a 1988. 0 "BICUDO" t ern sido o 

grande c ausador dest e deses t imulo. 

Ja com rela~ao ao mes anterior sao notados decrescimos de 12,76% na area e 

12,77% na PI'Odu~ao prevista, que passam a informar respectivamente 13. 864 ha e 3 . 854 

t . 0 rendimento media de 278 Kg/ ha foi . mantido . 

SAO PAULO As condi~oes climaticas verificadas no per iodo de referencia, 

prejudicaram sobremanejra as atividades de co1heita desta ma lvacea. A regiao de 

Ribeirao Preto apresentou uma produtividade (2. 400 a 2.600 Kg/ha ) considerada baixa 

quando comparada a obtida na safr a anter ior, sendo porem o tipo do produto de boa 

qua l idade. As informa~oes do pr esente mes esti mam uma area colhida de 271.800 ha, com 

uma produ~ao obtida de 535 . 446 t e rendi mento media de 1. 970 Kg/ha , ma iores 

respectivamente em 8,70%, 12,18% e 3,20%. De acordo como Minister io da Agricultu r a, 

ate o f inal do mes de abril. tinham dado entr ada nas maqui nas de beneficiamento 

315 . 616 ton e ladas de a l godao em caro~o . ~orem so no inicio de j u lho deve ra estar 

concluido es te trabalho, permitindo assim uma me lhor avalia~ao da safra. 

PARANA Em fun~ao do ~ t raso no plantio, a colhe it a do a l godao nao podera ser 

concluida no decor rer domes de maio . As ultimas informa~6es demonst r am que os 

trabalhos de colheita encont r am-se no final. tota li~ando no termino domes de mai o 

cerca de 95% dos 390.000 ha previstos para a cultura na safra 88/89 . Ate o momen ta, a 

produ~ao obtida situa-se em 711. 360 t de algoqao em caro~o. numa area de 370.500 ha, 

com um rendimento media de 1920 Kg/ha. A qualidade do algodao co lhtdo ca r acte ri za-se 

como boa, com a med ia de tipo situando-s e em 6. 12 . A comercializa ~ao processa-se de 

modo l ento , ca lculando~se que at~ o momenta apenas 40% do produto fo t comercia lizado . 

No decorr er do pr esente mes os pr e~os praticados com os cotonicultores 

oscilaram entr e NCZ$ 7,90/9,30 a arroba do a l godao, para os tipos 6/7 e 5/6. 

As l avour as por colher, encontram-se no estagio f inal de matura~ao , devendo 

ser colhidas nos primeiros dias do mes de junho. 
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As est imanvas de proaur;:ao para o presente mes sao: al'ea 390.000 t1a. 

produc;;ao 721.500 e rend i men to rned io de 1. R50 Kg / t1a. as mesmas ·i nformadas no mes 

anteriOI'. 

Informa -sc que at~ a data de 24 / 05 /89. a CLASPAR ja havia classificado cerca 

de 833.000 fardos, com peso brute de 165 .485.896 Kg. 

MATQ GROSSO 110 SUL -As estimatlvas para o presente mes apresentam incrementos de 

0,91% na area colhida. 8,54% 112 produc;;~o obt Ida e 7,53% no rendtmento medic, passando 

a informar respectivamente 45.410 ha. 73.266 t e 1 .613 Kg/ha. Tais vartac6es sao 

decorrentes dos ajustes finals de area procedentes dos municipios de Dourados e 

Ivinhema. Com referencia a produtividade, a mesma vem superando a expectativa ini

cial, face a boa distribuic;;ao t1idrica que contribuiu para o born desempenho da 

malvacea. 

Durante o presente mes, encerram-se as operacoes de colheita, passando a 

predominar a fa se de comercializacao, a excec;;ao do municipio de ·cox!m que possui o 

periodo de plantio tardio. 0 prec;;o encontra-se abaixo da expectativa do produtor, 

situando-se em NCZ$ 7,35 a arroba do produto. A aualidade varia de media para boa, 

predominando o tipo 6. 

MATO GROSSO- Com as reavaliac6es efetuadas este mes, as atLiais estimativas passam a 

ser: area plantada 45.684 ha, producao esperada 57.465 t, rendimento medic 1.258 

Kg/ha, menores respectivamente em 1,05%, 6,49%, 5,46%, quando comparados ao mes 

anterior. As lavou1·as plantadas tardiamente, devido ao periodo chuvoso na epoca da 

preparac;;ao do solo, estao apresentando problemas de lagartas e ramulose com prejuizos 

pequenos . A preocupac;;ao atual dos produtores e quanta a falta de chuva durante o 

periodo de floracao. o que podera acarretar uma quebra de produc;;ao. 

As lavouras plantadas no cede, tambem sofreram problemas de queda de 

floracao devido ao excesso de chuvas, como tambem problemas de doencas como ramulose, 

refletida na cor rec~o da produtividade esperada. 

0 inicio da co1heita esta previsto para a primeira quinzena de junho, 

podendo estender-se atA a primeira quinzena de agosto. 

0 preco page pelos produtores aos apanhadores de algodao, varia entre 

setenta centavos e hum cruzado novo por arroba colhida, sendo a despesa de 

alimentacao por conta do produtor. Cada pessoa colhe entre 6 e 7 arrobas por dia . A 

cotac~o do algodao no momenta e de NCZ$ 8,60 por arroba, considerada baixa pelo 

produtor. 

~- Foram mant1das as informac6es do mes anterior: area 25.624 ha, producao 

esperada 59.680 t e rendimento medic de 2.329 Kg/ha. A colheita ja'atingiu 
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aproximadamente 95% . 0 mercado apresenta-se firme, como preco pago ao produtor de 

NCZ$ 8 ,00 per arroba. A ultima informac~o da CFP sobre estoque, ~ de 19.544 toneladas 

de algodao em plumas. 

4. ALHO 

A produc~o esperada para os Estados informantes ate o momenta e de 30.929 t, 

menor em 3,65% do que a colhida na safra passada, para a mes ma area geogra f ica, e a 

area plantada e de 6.853 ha, menor em 4,94% . 

Em relac~o ao mes anterior , a atual estimativa (excetuando-se a Bahia, Minas 

Gera i s e Mate Grosso do Sul , que informam pela primeira vez este ano) passa a ser de 

15.226 t, maier em 0,20%, devido ao acrescimo ocorrido no Espir1to Santo, embora haja 

decrescimo em Pernambuco, e a ar~a plantada e maier em 0,20%, situanao-se em 2.977 

ha. Aguardam-se as informacoes do Piaui , Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

para que seja conhecida a estimativa da produc~o em nivel naciona1. 

A seguir, as informacoes dos Grupos de Coordenacao de Estatistica Agropecuarias 

( GCEAs): 

PERNAMBIJCQ- A cultura encontra-se na fase inicial de plantio, com uma area prevista 

de 16 ha, menor em 20,00% e com um rendimento me~io esperado em 2.750 Kg/ha, menor em 

5 , 17%, e aguardada uma producao de 44 t, menor em 24,14% . 0 agricultor do Vale do Sao 

Francisco nao tern demonstrado entusiasmo com esta cult~ra, mesmo tratando-se de urn 

produto muito procurado e de altas cotacoes de me rcado . A falta de sementes de boa 

qualidade e pouco conhecimento tecnologico, tambem relacionado ao processo de Cura e 

beneficiamento, dando origem a urn produto de qualidade inferior e de pouca 

aceitacao, sendo portanto mais comercializado mas feiras livres das pequenas cidades 

do interior. 

BAHIA - Como primeira imformacao e registrada urna area de 714 ha, menor ern 20,93% do 

que a colhida na safra passada e com o rendimento media esperado de 3.029 Kg/ha, 

menor em 10,60%, e aguardada uma producao de 2.163 t, menor em 29,29% . 

MINAS GERAI~- Como primeira in~ormacao e prevista uma area plantada de 3.078 ha, 

menor em 0,58% do que a colhida na safra passada, e como rend i mento med1o esperado 

de 4.333 Kg/ha, maier em 2,05%, e aguardada uma producao de 13.338 t, maior em 1,47%. 

f SPIRITO SANTO- Com uma area plantada de 671 ha. maier em 1,5 1% . conforme novas 

informac6es do municipio de Santa Teresa, e com o rendimento m~dio esperado de 5.654 
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Kg/na, menor em 0,32~:. e aguardada uma produc2o de 3.794 t, maier em 1,20%. A fase 

predominante da cultura e a de tratos culturais, apesar de se verificar ainda neste 

mes pequenos plantios. a expectativa e que a area se mantenha estavel, em virtude do 

alto custo de producao (cerca de NCZ$ 9.000,00/ha). alem da escassez do produto no 

mercado, o que estimulou alguns produtores a venderem parte do produto destinado a 

semente, em virtude do alto preco que o mesmo atingiu no mercado consumidor. 

MATO GROSSO DO SUL - Como primeira informac2o e prevista uma area plantada de 84 ha, 

menor em 26,32% do que a colhida na safra passada e com o rendimento medic esperado 

de 2.405 Kg/ha, maier em 65,18%, e aguardada uma producao de 202 t, maier em 21,69%. 

0 decrescimo de area decorre do desestimulo des produtores,cujos problemas se iniciam 

com a deficiencia de sementes no Estado e se estende como alto custo de obtencao de 

sementes em outros Estados, notadamente Minas Gerais e Santa Catarina, onde, em 

media, o preco e de NCZ$ 6,00/Kg. 0 periodo ae plantio recomendado e de 15/02 a 

30/04 . 0 produto encontra-se totalmente plantado e as variedades mais cul.tivadas sao: 

Amarante, Chinesa e Roxa, e o estagio predominante eo de desenvolvimento vegetative. 

Quante as condicoes climaticas percebe-se um prenuncio de estiagem, pols na zona 

produtora (Dourados, Campo Grande e Rio Negro) nao chove ha um mes. 

GOIAS- Os dados sao os mesmos domes passado, ou seja, uma area plantada de 1.100 

ha, um rendimento de 5.273 Kg/ha, e uma producao prevista de 5.800 t. Encerrado o 

plantio, ha tendencia da area e ser igual a da safra oassada, fato a ser confirmado 

no mes de junho. A competicao alho/feijao irrigado existe e podera modificar esta 

previsao . 0 mercado deve continuar em alta, considerando a falta quase total do 

produto. 

DISTRITO FEDERAL - Os ·dados situam-se nos mesmos nives do esperado anteriormente, ou 

seja, uma area plantada de 47 ha, uma rendimento previsto de 5.000 Kg/ha, e uma 

producao de 235 t. 0 produto ainda esta sendo plantado, nao apresentou problemas 

fitossanitarios, e como as lavouras sao irrigadas, espera-se uma boa produtividade. 0 

preco page aos produtores, oscila entre NCZ$ 100,00 e NCZ$ 120,00 a caixa de 10 Kg, e 

a comercializacao flui normalmente. 

5. AY.ENDOIM (em casca) 

A producao nacional esperada nao pede ainda ser informada, uma vez que os 

dados relatives a 2a safra, estao incompletos. 
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5.1 AMENDOIM (em casca)- 1a safra 

A produ~ao nacional esperada e de 116.159 t, menor 10,10% que a obtida na 

safra passada. A area plantada e de 62 .032 ha, menor em 13,45%. 

Com rela~ao ao mes anterior a area esta decrescida de 3,93%, e a produ~ao 

aumen tada de 4,04%. 

0 estado de Minas Gerais concluiu a colheita este mes. confirmando as 

estimativas domes anterior. 

Falta concluir a colheita no Cea ra e no Rio Grande do Sul, para que a safra 

esteja encerrada em todo o Pais. 

A s eguir, as informa~6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

CEARA- Numa area de 835 ha ( -6 ,70%), espera-se colher 719 t (+3,90%), se confirmado 

0 rendimento media de 861 kg/ha (+11,38%). 

SAO PAULO - Os dados de colheita foram revistos pelos agentes do IBGE, que estimaram 

a area colhida em 50.129 ha ( - 4,43%), e a produ~ao obtida em 100 .750 t de vage ns 

(+4 ,49% ). As perspectivas de comercializa~ao, tanto interna quanta externa nao sao 

animadoras, haja vista as campanhas nega t ivas do alto indice de aflatoxina no 

produto. 0 pre~o esta oscilando entre NCZ$ 15,00 e NCZ$ 19,00, o saco de 25 kg de 

amendoim em casca. 

RIO GRAN DE DO SUL - Com a colheita praticamente concluida, chega-se a uma area 

cultivada de 4.974 ha , Inferior em 1,25% a anteriormente informada. As maiores 

r edu~6es de area ocorreram nas MRHs Alto Taquari e Colonial de Irai, contrastando com 

pequenos aumentos verificados em outras regi6es. Com rendimento media esperado de 

1.151 kg/ha (+1,32%), aguarda-se produ~ao de 5.727 t (+0,09%). A comerc iali za~ao 

ocorre no proprio Estado, como troca entre agricultores do excedente produzido, ale~ 

de vendas e~ pequenas quantidades para industrias doceiras, estando cotado atualmente 

na base de NC Z$ 400,00 a tonelada, como·medi a. 

5.2 AMENDOIM (em casca) - 2a safra 

Excetuando-se Mate ~rosso do Sul que ainda nao forn eceu a primeira 

estimativa, a producao esperada e de 36.230 t, menor 8,04% que a obtida na saf ra 

passada, na mesma area geograf ica. A area plantada e de 24.901 ha, inferior em 

12' 17% . 
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Com r e lac~o ao mes anterior, considera ndo que a Bah ia informa pela prime ira 

vez este ano, a area e a produc~o est~o maiores em , r espectivamente 8.78% e 8, 13%. 

A seguir, as lnformacoes -dos - Grupos de Coordenacao de Estat.lsticas Agropecuarlas 

( GCEAs): 

SERGIPE Indica area plantada de 1.369 na, maier 0,22% que a lnformada 

anteriormente. A producao esperada ~ de 1.424 (-4, 17%), com r endlmento m~dio 

previsto de 1.040 kg/ha (-4.41%). 0 produt o acna-se em fase de plantlo. 

BAHIA - Como prime ira informacao, indica area ~lantada de - 2.872 ha. menor 5,12% que a 

colhida na safra passada. Sendo o rendimen to m~dio esperado de 1. 358 kg/ha (+23,23%), 

aguarda-se producao de 3.900 t (+16,94%) . 

SAO PAULO- Informa reavaliac~o das 

(+10,11%), poderao ser produzidas 

rendimento media de 1.543 kg/ha 

estimativas, calculando-se que em 19.270 ha 

29.737 t de amendoim em casca (+9,13%), com 

(-0,90%). Na regi~o de Marilla as lavou r as 

encontram-se em fase de florescimento e revelam urn born desempenho vegetative . 

MATQ GROSSO - Com apenas 71 11a plantados no Estadc (+7,58%), espera-se colher 104 t 

do produto (+5,05%), se confirmado rendtmento media de 1.465 kg/ha (-2,33%). 

G. ARROZ 

A producao nacional esperada e de 11.214.784 t, menor 5,01% que a obtida na 

safra passada (11.806.451 t). A area plantada esta estimada em 5.305.816 ha, inferior 

10,99% e a produtividade de 2.114 Kg/ha esta maier 6,71%. · 

Em relac~o ao mes anterior, houve decr~scimo de 0,38% na area e acr~scimo de 

0,93% na producao. Este ultimo devido a alteracoes verificadas nos Estados de 

Rondonia (+0, 23%), Acre (-5,06%), Roraima (-22,26%), Para (+1,21%), Amapa (+0,89%), 

Maranhao (-1,34%), Piaui (-14,85%), Ceara (+0,47%), Rio Grande do Norte (+1,29%), 

Serglpe (+15,58%), Bahia (-3,08%), Espirito Santo (-0,40%), Rio de Janeiro (-0,32%), 

Rio Grande do Sul (+5,60%), Mato Grosso do Sul (+1,2 2%), Mato Grosso (-1,82%) e Goias 

(-1,25%). 

0 produto encontra-se colhido no Acre . Neste mes, Rondonia, Bahia, Sao 

Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul apresentam os dados de colheita. 
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A seguir as informac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

RONDONIA Informa este mes os dados de colheita . Em relacao a safra passada a area 

colhida de 165.073 ha esta maior 6,91%. Com produtividade de 1.689 Kg/ha, maior 3,05% 

foram colhidas 278.827 t, maior 10,18%. Ja quando comparado ao mes anterior a area 

sofreu uma queda de 0,35% enquanto a producao e a produtiviaade tiveram acrescimos de 

respectivamente 0,23% e 0,60%. 

ACRE Apesar da colheita ter ocorrido no mes anterior, ha alterac6es nos dados de 

acordo com os resultados do levantamento realizado (IBGE) junto a rede de 

armazenamento do Governo do Estado na Companhia de Armazens Gerais e Entrepostos do 

Acre (CAGEACRE): 

Os novos dados passam a ser: 

Area colhida 29 . 616 ha (+0,37%} 

Producao obtida 42.150 t (-5,06%) 

Rendimento medio obtido 1.423 Kg/ha (-5,45%) 

No momenta a co~ercializacao e feita atraves de atravessadores e ultimamente 

o Governo do Estado vern efetuando uma politica de compra dos produtos diretamente dos 

produtores para posterior repasse aos consumidores, isto atraves da CAGEACRE. 

RORAIMA - Numa area cultivada de 7 .9 i5 ha, menor 12,69% que a domes anterior e com 

uma produtividade de 2.202 Kg/ha (-10,99%) aguarda-se uma producao de i7.432 t, menor 

22,2€%. 

Informa o final da colheita do ·arroz irrigado declarando uma area de 2.775 

ha, inferior 29,30% da estimada anteriormente. Como rendimento media de 4.374 Kg/ha, 

a producao foi de 12.138 t. As justificativas para os 1 . 150 hade area perdida foram 

os seguintes: reducao de 1.000 ha causada pelas condic6es climaticas que nao 

permitiram a preparacao da area programada e 150 ha perdidos por falta de adubos na 

epoca do plantio, invasao de ervas daninhas e a falta de estrutura dos produtores. 

A area colhida por municipios foi a seguinte: Boa Vista 730 ha, Bonfim 1.915 

ha, Alto Alegre 80 ha e Mucajai 50 ha. 

PARA - Registra urn acrescimo de 0,48% na area com relacao ao mes anterior, passando a 

informar 174.966 ha . ~om uma produtividade prevista de 1.255 Kg/ha (+0,72%) 

aguarda-se uma producao de 219.602 t, maior 1,21% . 
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AMAPA- Este mesa area informada esta maior 0,60%, passando par·a 1. 352 ha, quando 

comparada a abril. Com uma produtividade prevista de 839 Kg / ha, maior 0,36%. 

aguarda-se uma produ~ao de 1.134 t, maior 0.89%. 

Sabe-se no entanto que em alguns municipios o plantio tem sido prejudicado 

pelas chuvas, e 1sso, podera trazer queda consideravel se o periodo se prolongar. 

MARANHAO Para o pr·esente mes de rna io. essa 1 avoura apresenta redu~6es na produ~ao 

esperaoa em 1,34%, comparativamente ao mes anterior. o que corresponde em numeros 

absolutes, a 17.691 ha. Tais altera~6es ocorreram segundo as COREAs de Chapadinha. 

Presidente Dutra e Itapecuru Mirim, por irregularidades climaticas. 0 produto 

encontra-se em plena atividade de colheita, e. o excesso de chuvas esta provocando 

perdas nesta etapa ainda nao definida. Oeste modo. 1.303.670 espera-se colher . 
l • 

menor 1,34%, com a produtividade esperada de 1.388 Kg/ha, inferior 1,28%, que a 

informa~ao de abril. A area agora plantada e de 939.152 ha, menor 0,08%. 

PIAU! - Informa que em funr;:ao de novos levantamentos, a nivel municipal. a area 

estimada passou de 242.662 para 239.398 ha, representando um decrescimo de 1,35% em 

relacao a abril. A produtividade media caiu situando-se agora, em 1.220 Kg/ha e a 

producao esperada passou de 343.124 p<ra 292.156 t, menor 14,85% . 

0 decrescimo de area, deve-se prlncipalmente, a areas perdidas e que nao 

foram replantadas, enquanto que a queda constatada no rendimento medio, com reflexes 

negatives na produ~ao, e consequencia da forte estiagem ocorrida durante os meses de 

janeiro e fevereiro. 

CEARA- A area decresceu 3,64% passando de 70.235 para 67.677 ha, em relacao a 

estimativa do mes anterior. Com rendimento medio esperado de 2.232 Kg/ha, maior 

4,25%, aguarda-se uma producao de 151.084 t, maior 0,47%. 

RIO GRANDE DO NORTE- Informa uma area de 5.438 ha, maior 2,12% quando comparada ao 

mes anterior. Com produtividade esperada de 1.483 Kg/ha, menor 0,80%, aguarda-se uma 

producao de 8.063 t, maior 1,29%. Em recente levantamento efetuado pela rede de 

coleta constatou-se que esta cultura nao teve ainda seu plantio totalmente concluido. 

Ate este mes a situacao das lavouras e satisfatoria, acreditando-se numa boa safra, 

no entanto, como todo plantio e novo os dados apresentados poderao sofrer 

retificacoes. 

A estimativa com relacao ao mes anterior apresenta acrescimo de 0,90% na 

area e de 15,58% na producao, passando a informar respectivamente 12.596 ha e 39.640 

t. 0 rendimento medio de 3.147 Kg/ha esta acrescido em 14,56%. Em algumas areas os 
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produtores ainda est~o na fase de plantio, mas pode-se afirmar que em outras, ja se 

tern noticia de que a colheita esta tendo seu inicio. 

BAHIA - Aoresenta este mes os cados finais de colr.eita . Em relar;ao a safra passada a 

area de 76.635 ha ~a produr;ao de 84.414 t sao menores em respectivamente 29,651. e 

13,711.. enquanto que a produtivldade de 1.102 Kg / ha teve urn aumento de 22,721.. Ja 

quando comparados ao mes anterior, os decrescimos se apresentaram na area 1,271., na 

produr;ao 3.081. e na produtividade 1,78%. 

Informamos que neste ana, parte do Estado foi assolado pela estiagem e entre 

os municipios que tiveram areas perdidas. podemos citar: Guanambi, Ibotirama, 

Ituar;u, Macaubas, Santa Maria da Vitoria e Santana. 

ESPIRITO SANTO - Agregando-se as informar;6es de campo e comparando-se com o mes 

anterior, tem-se que, os dados para esta cuitura ap>esentaram alterar;6es na produr;ao 

e no rendimento medio para menor, verificadas por ocasiao da colheita em alguns 

municiptos (Montanha, Pedro Canario e Pinheiro). Ja a area manteve-se inalterada. 

A cultura encontra-se em fase final de colneita acreditando-se ter atingido 

cerca de 751. da area plantada. 

Sendo assim os dados aprovados este mes para a cultura sao: 

Area plantada 36.298 ha (sem alterar;ao) 

Produr;ao esperada 112.832 t (-0,401.) 

Rendimento media 3.108 Kg/ha (-0,421.) 

RIO DE JANEIRO - Em relar;ao ao mes anterior apresenta decr~scimo de 0,321. na area 

plantaca (29.493 ha) e de 0,22% na producao esperada (103.225 t) devido a per~a de 

area nos municipios de ltalva, Mage e Paraiba do Sul. Informamos tambem que na Regiao 

Administrativa de Santa Cruz foi constatada a perda de 92 ha em funr;ao do usa 

inadequado de inseticida (Fazenda Serem). 

No decorrer deste mes, a colheita teve seu prosseguimento, evoluindo para 

56.61% da area destinada a colheita. Ate o momenta foram colhidos 58.269 t com 

rendimento medio de 3.490 Kg/ha. 

Grande parte da produr;ao nao esta sendo comarcializada devido a defasagem de 

prer;o do produto no mercado. 0 pre~o media page ao produtor e de NCZ$ 300,00 a 

tonelada. 

SAO PAU~O - Informa os dados de · colheita. Em compara~ao a safra passada a area 

co1h1da de 256 .020 ha, e menor 7,29%. Com produtiv1dade de 1.921 Kg/ha, maio> 3,671., 

foram colhidas 491.836 t, menor 3,881. . Ja em confronto como mes anterior, os dados 

nao sofreram altera~6es. 
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0 pre~o oferecido pelo Governo e de NCZ$ 9,65 o saco de 60 Kg, porem as 

rizicultores estao comercializando o produto em torno de NCZ$ 13,00. 

SANTA CATARINA - Apresenta as dados de cclneita. A area colhida de 155.607 ha e 
menor em 0,64% quando comparada a safra passada . A produ~ao de 586.491 t e maior em 

6,00% enquanto que a produtividade de 3.769 Kg / ha. teve urn acrescimo de 6,68%. Em 

rela~ao ao mes anterior as dados nao tiveram altera~6es. 

RIO GRANDE DO SUL- A area total prevista quando considerado em conjunto as cultivos 

irrigado e de sequeiro, tern neste mes uma estimativa de 798 .4 19 ha, sendo superior em 

2,76% da informada em abril. Este aumento de 21.469 ha na fase final de colheita 

deve-se a novas informa~6es de municipios das microrregioes do Literal Setentrional e 

Campanha. Com produtividade . media de 4.795 Kg/ ha, maior 2,76%, e aguardada agora uma 

colheita de 3.828.249 t, maior 5,60%. 0 grande impasse para o arroz nesta safra, tern 

sido as problemas de comercializa~ao, ocasionados pelos baixos pre~os com que esta 

sendo cotado o produto a nivel de produtor. As vendas acham-se praticamente 

paralizadas. 

Tendo em vista as problemas ocorridos, a CFP apresentou e viu aprovada uma 

proposta ao Conselho Monetario Nacional (C~N) para novas pre~os de comercializa~ao 

para a safra 89, cuja base de reajustes ficou apenas em 17,94% para todos as pre~os 

minimos, valor este correspondente a varia~ao do INPC no periodo de fevereiro a 

abril. Assim para o arroz a proposta foi de NCZ$ 8,88 a saca de 60 Kg para o sequeiro 

e NCZ$ 9,65 a saca de 50 Kg para o arroz agulhinha. Os produtores receberam o 

resultado com muito ceticismo pais o custo estimado pelo IRGA para o agulhinha foi de 

NCZ$ 17,14 a saca de 50 Kg. 0 menor valor que as produtores chegariam seria de NCZ$ 

13,73 a saca de 50 Kg e aguardam o pronunciamento dos orgaos governamentais. Desta 

forma acredita-se que ate agora cerca de 4 a 51. da safra tenna sido comercializada au 

comprometida para entrega futura. Segundo a CFP cs estoques de arroz agulhinha em 

15/05/89 eram de apenas 44 mil toneladas, sendo 35 mil no Rio Grande do Sul e 9 mil 

em Sao Paulo. 0 Governo ainda tern urn estoque de 4,5 milnoes de toneladas, mas em sua 

quase totalidade improprio para o consume humano. 

Arroz irrigado- A area destinada a colheita de 769.119 ha e maior 2,97% da 

estimada no mes anterior. Com rendimento media de 4.917 Kg/ha, maior 2,65% e 

aguardada uma produ~ao de 3.781.465 t. 

0 rendimento media q~e vern sendo obtido a nivel estadual, vern superando 

todas as expectativas e como exemplo podemos citar alguns municipios: Cachoeirinha 

(8.000 Kg/ha), Cerro Branco (7.500 Kg/ha), Paraiso do Sul (7.500 Kg/ha), Canoas, 

Esteio, Glorinha, Gravatai e Sao Nicolau (7 .000 Kg / ha), Dona Francisca, Faxinal do 

Soturno e Rio Grande (6.250 Kg/ha), Agudo (6.200 Kg/ha), Sao Luiz Gonzaga, Peju~ara, 
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Pedro Osorio e Ivoti (6 .000 Kg / ha) e cerca de 48 outros municipios com produtividade 

entre 5 .000 e 6.000 Kg / ha. · 

Acredita-se que cerca de 991. do produto ja esteja colhido. 

Arroz de sequeiro - A area a ser colhida e de 29.300 ha , sendo inferior em 

2,41 % da estimada no mes anterior . Esta redu~ao vern de novas informa~oes de diversos 

municipios das microrregioes· Colonial de Erechim e Santa Ma ria. embora haja acrescimo 

na Co lonial de Santa Rosa. 0 decrescimo de area deve-se ao fato de nao terem sido 

atingidos os niveis de cultivo p~evistos. Como rendimento medic de 1.597 Kg/ha, 

superando em 1,331. o previsto no mes anterior, devido as boas condi~oes climaticas 

ocorridas em todo o ciclo vegetative, a produ~ao deve ficar ao redor de 46.784 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Com a conclusao da colheita este mes, os dados em rela~ao a 

safra passada ficam assim descritos: area 160.704 ha (-33,551.), produ~ao 275.585 t 

(-16,24%) e rendimento medio 1.715 Kg/ha (+26,101.). Ja quando comparados ao mes 

anterior, a area decresceu 0,39% enquanto que a produ~ao e rendimento medic tiveram 

aumentos de respectivamente 1,221. e 1,601.. 

As varia~oes negativas apresentadas sao resultantes de ajustamentos 

efetuados nos municipios de Terenos, Aparecida do Taboado, Santa Rita do Pardo e 

Caarapo, alem da constata~ao de perdas totais de area nos municipios de Mundo Novo, 

Taquarassu e Navirai. 

Com o encerramento das opera~oes de colheita, no Norte do Estado, mais 

precisamente, nos municipios de Coxim, Pedro Gomes e Rio Verde do Mato Grosso, 

constatou-se certa morosidade face as dificuldades de maquinas para esse fim aliadas 

as pessimas condi~oes das vias de acesso para o escoamento da produ~ao. 

A qualidade do arroz e considerada de regular para boa e os rizicultores vern 

realizando a comercializa~ao diretamente com empresas privadas. 0 produto esta sendo · 

cotado em NCZ$ 10,60 a saca de 60 Kg . 

MATO GROSSO- A estimativa com rela~ao ao mes anterior apresenta decrescimo de 3,60% 

na area e de 1,82% na produ~ao passando a informar respectivamente 621.573 ha e 

895.544 t. 0 rendimento media de 1.441 Kg /ha esta acrescido em 1,84%. 

Informa~oes preliminares de colheita atraves de reavaliacoes na area 

plantada do municipio de Ribeirao Cascalheiro, ocorreu reducao na area plantada no 

Estado. Como registro dos dados de perda total das lavouras, foi corrigida a area a 

ser colhida. 

A produ~ao esta sendo normal neste ano agricola, sendo tambem o total de 

PROAGRO considerado normal se levarmos em conta a extensao territorial do Estado e o 

total de area 'plantada. 
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0 acrescimo na proautividade, deve-se aa retiraaa aas area plantaaas com 

produtividade baixa e que tiveram PROAGRO total . 

Est a havendo certa dificuldade para se cbter os aados finais de 

produtividade em funcao da fraca comercializacao deviao a baixa cotacao, a falta de 

recursos para AGF e EGF pe1a CFP e a dificuldade para armazenamento, refletindo no 

animo ao proautor a prestar informa~oes . Gs armazens encontram-se abarrotaaos inclu-

sive com grande qua tidade 02 producao ce safr~s anter iores (1.343.789 tl ae arroz, 

milho, soja, feijao e sorgo nao retirada pela CFP, dificultando o acesso da nova 

safra aos armazens. 

Ate o momenta a CFP adquiriu pelo preco minimo, AGF, 54.336 t, e por EGF, 

39.011 t, posicao em 31 / 05 , movlmento este, pequeno em relacao ao total a ser colhido 

no Estado e a CFP ser o unico canal de comercial izacao do produto. 

GOIAS- Em relacao ao mes anterior a area de 853 . 650 ha. a producao de 1.303.510 t, e 

a produtlvidade de 1.527 Kg / ha sao menores em respectivamente 1, 15%, 1,25% e 0, 13%. 

' cultura de arroz no Estado separada por tipo de cultivo encontra-se no 

seguinte patamar: Com o arroz de sequeiro estao plantaaos 783.980 ha, e e esperaaa 

uma producao de 1.017.420 t. com rendimento media de 1.298 Kg/ha. Ja com o arroz 

irrigado a area plantada situa-se em 69.670 ha, com producao esperada de 286.090 t e 

com rendimento medio previsto de 4. 106 Kg/ha. 

A perda de area neste mes foi de 25 . 360 na (arrcz de sequeiro), com o 

rendimento media decrescendo para 1.295 Kg/ha. Houve tamoem correcao de area 

plantada, area colhida e consequentemente na producao. 

0 arroz desta saf~a esta sendo considerado de boa qualiaade mas o preco pago 

ao produtor, de NCZ$ 10.00 a saca de 60 quilos, nao cobre os custos. 0 mercado 

encontra-se litera1mente parado e o estoque. conforme a CFP, e de 1.207.030 

toneladas. 

Dos 853.650 ha plantados e de 1.303.510 t esperadas, 382.770 ha e 645.390 t, 

referem-se ao Estado do Tocantins. Em relacao ao mes de abril os dados nao sofreram 

alteracoes e ficam assim aescritos: 

Arroz de seoueiro 

area piantada 330.550 ha 

producao esperada 430.420 t 

produtividade 1.301 Kg/ha 

Arroz irr1gado 

area plantada 52.220 ha 

produ~ao esperada 214.970 t 

produtividade 4.117 Kg/ha 
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7. AVEIA (em grao) 

As primeiras ~n forma~oes referentes a cultura no Estado do Parana, unico 

informante neste prime iro levant amento, mostram que a area quando compa r ada a colhida 

na ultima safra, e maier 42,66% j a que passa de 21.625 par a 30. 850 ha . Isto nao quer 

dizer que a safra deste ano, incluindo os outros dois informantes, Santa Catarina e 

Rio,Grande do Sul, tera urn aument o equ ivalente aquele percentual . 0 maior produtor 

que e o Rio Grande do Su l , (entr a com mais de 70%), aind a nao forneceu OS primeiros 

dados para esta safra . 

Ainda em relacao ao Parana , observa-se que o rendimento media e esperado em 

1.700 Kg/ha. mator 23 , 37% que o obtido em 1988 . A producao devera situar-se em 52.445 

t. Caso se confirme esta previsao para a producao o aumento f i cara em torno de 

76,03%. 

Mais de 30% da area ja se encontra plantada. 0 restante efetivar-se-a nos 

meses de junho e julho. 

A semente mais procurada e a Aveia Branca, que esta sendo adquirida por 

precos que oscilam entre NCZ$ 18,00 e 20,00 a saca de 50 quilos. 

No proximo meso quadro ja estara mais cristalino com a chegada das 

informacoes das outras duas Unidades da Federacao, onde o produto e levantado . 

8. BANANA 

A producao esperada pa ra os Estados produtores da banana. com excecao do 

Amazonas, Alagoas, Parana, e Distrito Federal que ainda nao forneceram as primeiras 

informacoes, totaliza 526 .317 mil he iros de caches , maior 5,81 % que a colhida na safra 

passada, para a mesma area geograf i ca . A ar ea destinada a colheita elevada em 4 , 62%, 

alcanca a 471.952 ha eo rendimento media · ·sperado e de 1.1 15 cachos / ha, superior em 

1 ,09% . 

Em relacao ao mes anterior, a atual estimativa de area e producao esta 

alterada, em decorrencia de modificacoes nos dados dos seguintes Est ados: Rondonia 

(area -55,07% e producao -54,87%) , Piau i (area +0,35% e producao +0,39% ), Ceara (area 

· -1,35% e producao -1,34%) , Rio Grande do Norte (area+ 0,42% e producao +1,87%), 

Paraiba (area -0 , 21 % e producao -0,09%) , Pernambuco (area -13,85% e producao 

-22, 18%), Sergipe (area +1,41 % e producao +0,66%), Bahia (area +4, 27% e producao + 

1,95%), Espirito Santo (area -o. 18% e producao -o. 17%), Rio Grande do Sul (area 

-3,10% e producao - 2,98%) e Mato Grosso (area +4,02% e producao 4,74%). 

A seguir as informacoes dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

(GCEAs): 
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RIO GRANDE DO NORTE -A situa~ao da bananlcultura no Estado e das melhores. Ha cerca 

de dols anos. fol lncentivada a irriga~ao dessa cultura atraves de programas de 

Governo, tais como PROINI, SAO VICENTE, etc .. . no entanto, o valor do produto a nlvel 

de produtor nao acompanhou as elevacoes constantes do pre~o aa energia eletrlca. 0 

fate e que multos desses sistemas de irrigacao foram desativados o que causou uma 

perda de 48,65% da area irrigada embora a nao irrigada sofresse uma majoracao de 

51,711. o que devera provocar uma queda na qualidade do produto. 

Assim, em uma area destinada a colheita de 3.362 ha, maier 0,421. que a 

informada no mes anterior, e com produtividade de 1. 413 c~chos/ha, superior em 1,441. 

e esperada uma producao de 4.750 milheiros de caches. elevada em 1,67. 

PARAIBA Apresenta uma reducao de 0.211. na area, que passa para 15 . 326 ha, em 

rela~ao aos dados domes anterior . Com produtividade esperada de 1, ?38 cachos/ha, 

maier 0,071. e aguardada uma producao de 23.579 milheiros de caches, inferior em 

0,091.. 

Informa que a perda de 32 ha na area plantada e de 21 mil caches na producao 

esperada, decorre de novas avaliacoes da COREA de Areia onde as estimatlvas estavam 

superestimadas. 

ESPIRITO SANTO A area destinada a colheita teve uma queda de 0, 181., ficando em 

27.611 ha. 0 municipio responsavel pela altera~ao , foi Santa Tereza que erradicou 50 

ha da cultura. Com produtivldade de 851 cachos/ha e prevista uma produ~ao de 23.505 

mil caches, decrescida em 0,17% quando comparada com os dados domes anterior . 

RIO GRANDE DO SUL- A area ocupada com pes em produ~ao e de 7.807 ha, sendo inferior 

3,101. da estimativa do mes anterior. A redu~ao de 250 ha deve-se a erradica~ao de 

areas de velhos bananais improdutivos que serao substltuidos por novas cultivos do 

produto, ou por outros mais rentavels, principalmente, no Litotal Setentrional do RS 

e Literal de Iral. Com produt1vidade media de 997 cachos/ha, maier 0, 10%, e esperada 

uma produ~ao de 7.783 mil caches, diminuida em 2,981. . 

A comercializacao decorre normalmente, · eo preco media vigente a nivel de 

produtor esta entre NCZ$ 1,00/1,40 o cache. dependendo do seu peso e variedade. 

MATO GROSSO - 0 acrescimo de 4,02% na area a ser colhlda, que alcanca 32.928 ha, em 

confronto r.~m os dados domes anterior, e consequencia de novas plantios em varies 

municipios do Estado. Esse Incremento tern como origem o retorno dos caminhoneiros 

para o sul do Pals, que levam a banana e onde o produto atinge a uma boa cotacao. 
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Com um rendimento m~dio de 725 cachos / ha , supe r ior 0.69% , · ~ prevista uma 

produ~ao de 23 . 881 mil caches , majorada em 4,74%. 

90 BATATA-INGLESA 

A produ~ao national esperada, considerando as duas safras do produto, ainda 

nao pede ser informada, uma vez que os dados da 2a safra encontram-se incompletoso 

9o1 BATATA-INGLESA- 1a safra 

A producao nacional esperada ~de 10102 . 757 t, menor 21,39% que a obtida na 

safra passadao A area plantada ~ de 88.709 na, inferior em 16,33%0 

Com r elacao ao mes anterior , a area e a producao estao maiores em 

respectivamente , 0,75% e 0,64%0 

Os Estados de Minas Gerais e Santa Catarina concluiram a colheita este mes, 

confirmando os dados previstos em abril. 

Para o encerramento da safra em todo o Pais, falta apenas a conclusao da 

colheita no Espirito Santo, Rio Grande do sul e Distrito Federal 0 

RIO GRANDE · DO SUL- A area plantada esta estimada em 26·0 785 ha , superior· em apenas 

2,51% a informada anteriormente o Com um rendimento m~dio de 8 0207 Kg/ha, maier 0,76% 

(em funcao de condicoes climaticas favoraveis) , aguarda-se uma producao de 2190823 t 

( +3' 29%) 0 

9.2 BATATA-INGLESA - 2a safra 

A producao esperada, com excecao da Bahia, Minas Gerais 3a safra e 

Espirito Santo que nao forneceram a primeira estimativa, ~de 8160286 t, maior 10,11% 

que a obtida na safra passada, na mesma area geografica. A area plantada ~ de 600323 

ha, maier 1,83%0 

Com relacao ao mes anterior considerando que Minas Gerais - 2a safra informa 

pela primeira vez este ana, a area e a producao estao maiores em. respectivamente, 

0,93% e 1,21%0 

A seguir, as informacoes dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

(GCEAs): 

~ARAIBA - Informa decr~scimo na area plantada de 22,61%, ficando com 890 ha, em 

funcao da nao implantacao de areas antes programadas nas COREAs de Areia e Campina 
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Grande, decorrente da descapitaliza~ao dos agricultores . Com o rendimento medio 

esperado confirmado em 8 . 000 Kg/ ha. aguarda-se produ~ao de 7.120 t (-22,61%). 

SERGIPE- Apresenta amplia~ao da area plantada em 8,85%, atingindo 123 ha. A produ~ao 

devera ser de 762 t (+8,55%), se conf i rmado o rend imento medio de 6 . 195 Kg/ ha 

(-0,27%). A cultura encontra-se ainda em fase de planti o. 

MINAS GERAIS 2a safra Como primeira informa~ao. apresenta acrescimo nas 

estimativas com rela~ao a safra do ano anter ior, motivado pelos pre~ps favoraveis 

vigentes no mercado . Em area plantada de 9 . 359 ha (+5 , 19%) . com rendimento medio 

esperado de 17 . 462 Kg/ ha (+3 , 57%) , aguarda-se produ~ao de 163 .424 t (+8,95%). 

10. CACAU 

A produ~ao nacional aguardada a t e o momenta e de 398 . 465 toneladas, maior 

6,29% a obtida na safra anter ior. A area plantada de 698 . 291 ha e a produtividade de 

571 Kg/ha, encontram-se maiores respectivamente em 6,29% e 1,78% . 

Com rela~ao ao mes anterior e notado urn pequeno incremento de 0,05% na area 

e 0,06% na produ~ao, devido a altera~oes registradas nos Estados de Rondonia, Para e 

Mato Grosso . 

MATO GROSSO- Atraves de informa~oes atua l izadas pela CEPLAC/ ALTA FLORESTA da area a 

ser colhida neste ano, foram feitas as corre~oes para es t imativas deste mes : area a 

ser colhida 2.985 ha (+10 , 19%) , produ~ao esperada 2 . 490 t (+10,91%), produtividade 

834 Kg/ha (+0,60%). 

11. CAFE (em coco) 

A produ~ao nacional esperada do cafe totaliza 2 .986 . 111 t , maior 10,42% em 

relacao a safra anterior, e a area destinada a colhita majorada em 2,61%, situa-se em 

3.034 . 261 ha. 

Em confronto com o mes anterior, as atuais estimativas de area e produ~ao 

sofreram modifica~oes em virtude de altera~oes observadas nos Estados de: Rondonia 

(area +2,51% e produ~ao + 16,26%), Pernambuco (area -5,66% e produ~ao -15,67%), Bahia 

(area +0,99% e produ~ao -0,35%) , Minas Gerais (area +1 ,07% e producao -2,60%), 

Espirito Santo (area +0,81% e produ~ao -0,04%), Mato Grosso do Sul (producao 

-14,21%), Mato Grosso (area +0,81% e producao -7, 10%) e Goias (area -0,66% e produ~ao 

-15, 771.). 

Sao divulgadas neste mes, as primeiras estimativas do Estado do Parana . 
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A seguir as informar;oes dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs ): 

MINAS GERAIS- 0 levantamento atual, reaiizado com base em observa~ao de inicio de 

colheita , aponta ligeira alterar;ao no crescimento da area a ser colhida, de 1,07% que 

passa para 945.569 ha. em relar;ao ao mes anterior . A redu~ao na produr;ao esperada de 

2,60% que alcanr;a 1.189.051 t , ~ atribuida a falta de custeio que dif i cultou a 

realizar;ao de tratos culturais, imprescindiveis para a obtenr;ao de melhor rendimento, 

aliada a influencia negativa da estiagem nas regioes de Jequitinnonha e Rio Dace . 0 

rendimento m~dio diminuido em 3,68% situa-se em 1.257 Kg/ha . 

ESPIRITO SANTO - De acordo com as informar;oes das COMEA's , verifica-se um acrescimo 

na area destinada a colheita de 0,81% que passa para 497.154 ha, em virtude do 

municipio de Jaguar€ estar neste mes, apresentando pe la primeira . vez, suas 

estimativas do produto . Entretanto, o rendimento media decresceu 0,87%, alcan~ando 

1. 024 Kg/ha, em funr;ao de pequenos reajustes efetuados em alguns municipios, 

consequentemente reduziu a produ~ao esperada para 509.241 t, menor 0,04% em relar;ao 

as previs6es domes anterior. 

PARANA- Os levantamentos procedidos no campo, no decorre; de abril e maio, registram 

como primeira estimativa uma pequena eleva~ao de 0,08% na area destinada a colheita, 

que atinge a 505.000 ha e a produtividade de 903 Kg/ ha cresceu 66,91% em comparar;ao 

com as informar;oes obtidas na ultima safra . 

Os cafezais encontram-se, atualmente, na fase de tratos culturais, 

atravessando, principalmente, o estagio de maturar;ao, adentr·ando na fase de colheita. 

As primeiras colheitas ja aconteceram, totalizando apenas 3% da area; tendo 

proporcionado uma produr;ao de 10.605 t e com um rendimento media de 700 Kg/ha. 

0 cafe colhido neste inicio de safra, de um modo geral apresenta qualidade 

variavel de regular para boa. 

As praticas agricolas mais realizadas no mes de maio foram a "arrumacao" e a 

"varrir;ao". 

As atividades de colheitas deverao ser intensif i cadas no decorrer dos meses 

de junho e julho, devendo se estender ate primeira qu i nzena do mes de setembro. 

A previsao de produ~ao do cafe para a safr·a 88/89. em funcao da estiagem 

verificada no segundo semestre de1988 e tambem a realizacao de tratos agricolas nao 

adequados para a cultura, devera ser de 456.000 t de cafe em coco, tendo uma elevacao 

de 67,07%, em comparar;ao com a obtida na ultima safra e fazendo a transformar;ao para 

cafe beneficiado equivale a 3.800.000 sacas de 60 quilos. 
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MATO GROSSO DO SUL Apresenta declinio nas estimativas de produ~ao e rendimento 

medio, da ordem de 12,21% e 14,17%, respectivamente 

A varia~ao negativa observada e procedente da COMEA-Ivinhema, que ajustou a 

produtividade esperada do municipio em 500 Kg/ha, aeviao a ocorrencia de estiagem no 

periodo da flora~ao dos cafezais. 

Assim , em uma area de 9.057 ha, que permaneceu inalterada em rela~ao ao mes 

anterior, e uma produtividade de 927 Kg/ ha e prevista uma produ~ao de 8.393 t. 

MATO GROSSO Continua a queda nos dados ae proautividade e produ~ao esperada, de 

7,82% e 7,10% respectivamente, devido ao atraso das chuvas na epoca da flora~ao dos 

cafezais, no periodo de setembro. outubro e dezembro de 1988. 

Em · alguns municipios tradicionais desta cultura, como Tangara da Serra e 

Ouatro Marcos, em que a rede bancaria realiza custeio para limpeza e manunten~ao dos 

cafezais, estao recebendo os pedidos de PROAGROS devido a perda total da produ~ao. 

Assim, em uma area de 62 .087 ha, maior 0,81%, em rela~ao as informa~oes do 

mes anterior, e com produtividade esperada de 813 Kg/ha, espera-se colher 50.455 t. 

GOIAS- Novas reavalia~oes acusam baixa nas estimativas deste mes, em confronto como 

anterior . 

A area registra urn decrescimo de 0,66% atingindo a 18.020 ha. A 

produtividade de 771 Kg/ha, diminuiu 15,18%, reduzindo a produ~ao esperada de 15,77% 

que passa para 13.890 t. 

12. CANA DE ACUCAR 

A produ~ao esperada para os Estados informantes ate o momenta e de 234.756.860 t, 

menos em 2,36% do que a colhida na safra passada, para a mesma area geografica, e a 

area destinada a colheita situa-se em 3.516.173 ha, menor em 4,75% . 

Em rela~ao ao mes anterior, a atual estimativa e menor em 3,70%, devido ao 

decrescimo ocorrido na Paraiba, Pernambuco, Sao Paulo e Parana, embora haja acrescimo 

no Piaui, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso so Sul 

e Goias, e a area destinada a colheita situa-se em 3 . 516.173 ha, menor em 4,72%. 

Aguardam-se as informa~oes do Amazonas e Alagoas, para que seja conhecida a 

estimativa da produ~ao em nivel nacional. 

A seguir, as informa~oes dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarias 

(GCEAs): 
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PIAU! -Com uma area destinada a colheita de 14.706 ha. menor em 0,07%; conforme 

reajustes efetuados em alguns municipios localizados na microrregiao homogenea de 

Campo Maier (046 ), e como rendimento media esperado de 52.372 Kg/ ha , ma ier em 1,74%, 

face as boas condicoes climaticas vigentes. aguarda-se uma producao de 770.184 t, 

maier em 1 , 67%. 

RIO GRANDE DO NORTE - Com uma area destinada a colheita de 62.103 ha, maier em 0,39% 

e como rendimento media esperado em 49 . 217 Kg / ha, menor em 0, 14%, e aguardada uma 

producao de 3.056.503 t, maier em 0,25%. 

PARAIBA Conforme novas informacoes da COREA de Areia, onde houve a erradicacao de 

160 ha, devido a insucessos anteriores, os produtores estao plantando outras 

culturas, assim a area destinada a colheita e de 157 . 499 ha. menor em 0,10% e como 

rendimento esperado de 55 . 059 Kg/ha, maier em 0,02%, e aguardada uma producao de 

8.669.044 t, menor em 0,08%. 

PERNAMBUCO -Com uma area destinada a colheita de 458.157 ha, maier em 0,69% e como 

rendimento media esperado em 53.506 Kg/ha; menor em 2,72%, e aguardada uma producao 

de 24.514.015 t, menor em 2,04% . Todas as usinas do Estado estao com suas atividades 

industriais par~lizadas, sendo apenas executado trabalhos de manutencao e reparacio 

da maquinaria. Quanta a parte agricola realiza-se a preparacao de solo para 

renovacao de areas e tratos cultutais (capinas, adubacoes, etc), esperando-se que o 

plantio tenha inicio no mes de junho. 

SERGIPE Com uma area destinada a colheita de 32.807 ha, maier em 0,07% e como 

rendimento media esperado de 62-.500 Kg/ha, maier em 3, 19%, e aguardada uma producao 

de 2.050.437 t, maier em 3,27%. As lavouras acham-se como desenvolvimento vegetative 

bam, encontrando-se na fase de tratos culturais. 

Com uma area destinada a colheita de 81.024 ha, maier em 2,651. e como 

rendimento media esperado de 45.849 Kg/ha , menor em 1, 10%, e aguardada uma producao 

de 3.714.886 t, maier em 1,52%. 

SAO PAULO - · Apos novas levantamentos efetuados pela rede de coleta do IBGE, 

constatou-se que a area total plantada e de 1.981.888 ha, e a area destinada a 

colheita para esta safra e de 1,583.254 ha, menor em 9,87%, e como rendimento media 

esperado de 80.037 Kg/ha, maier em 4,80%, e prevista uma producao de 126.718.140 t, 

menor em 5,55%. A moagem da presente safra foi iniciada no mes de marco. e ate o dia 

30/04 foram produzidos 4.001.349 t de acucar e 7.724.412 metros cubicos de alcool. 
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PARANA - Apes novos levantamentos de cambo, constatou-se que a area destinada a 

colheita situa-se em 164.500 ha, menor em 3,24%, e como rendimento medic esperado de 

75.000 Kg/ha. menor em 6.25%, e aguardada uma produ<;ao de 12.337.500 t . menor em 

9 ,28%. Neste mesa quase tot alidade jos canav1ais que deverao ser colhidos este ana. 

atravessavam a fase final de tratos culturais, com predominio dos estagios de 

crescimento vegetative e matura<;ao. 0 inicio da colheita, que normalmente ocorre 

neste mes, este ano encontra-se atrasado em fun<;ao aa estiagem aue ocorreu no segundo 

semestre de 1988. Algumas lavouras que se encontravam em estagio avan<;ado de 

matura<;ao, ja foram colhidos e totalizam apenas 2%. da area prevista. senao obtida uma 

producao de 217.000 t, com urn rendimento medic de 66.000 Kg/ha. 0 produto colhido 

neste in1cio de sa f ra e de boa qualidade, sendo que os precos pages aos produtores 

foram reajustados pelo IAA a partir de 10/ 05 /89, para NCZ$ 8,69/t da cana entregue no 

campo e NCZ$ 9,80/t da cana colocada na esteira da usina. Os trabalhos de corte, 

deverao ser inc•ementados a parti> do proximo mes. quando presume-se que todas as 

usinas e destilarias estarao operando . 

RIO GRANDE DO SUL - Apes novas levantamentos efetuados constatou-se que a area 

destinada a colheita e de 35.389 ha, menor em 1,46% e como rendimento medic esperado 

de 31.653 Kg/ha, maier ern 6,20%, e pr·evista uma producao de 1.120.173 t, maier em 

4,64%. 0 preco m~dio a nivel de produto esta variando entre NCZ$ 5,10 a NCZ$ 11,00/ t, 

dependendo da regiao . 

MATO GROSSO DO SUL- Com uma area destinada a colheita de 68.404 ha, menor em 0,20%. 

conforme a defini~ao de area a ser colhida por parte da destilaria de Navirai 

(COOPERNAVI), e como rendimento m~dio esperado de 63.673 Kg/ha, maier em 0,32%, 

devido a recupera<;ao dos canaviais apos as chuvas verificadas nos meses de fevereiro 

e marco. e prevista uma producao de 4.355.469 t, maier em 0, 11%. As operacoes de 

colheita tive~am inicio este mes, em virtude do come<;o qas atividades de 

beneficiamento das 10 destilarias do Estado. 

GOlAS - Com uma area destinada a coll1e1ta de 101.030 ha, maier em 0,22% e com o 

rendimento medio esperado de 69.046 Kg/ha, menor em 0,02%. e aguardada uma producao 

de 6.975.670 t , maior em 0,20%. 

13. CASTANHA-DE-CAJU 

A producao nacional esperada e de 170.673 t, ~aior 19,46% que a obtida na 

safra passada. A area destinada a colheita e de 514.388 ha (+10,02%). 
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Com relac~o ao mes anterior, ha uma diferanca insignificante ~a produc~o 

esperada (-0,05%), em func~o de pequenos reajustes ocorridos no Piaui e Rio Grande do 

Norte. 

14 ; CEBOLA 

A produc~o nacional esperada ~de 755.572 t, praticamente i~ual a da safra 

passada, quando foram colhidas 755.574 t. e a area plantada ~de 72.789 ha, malar em 

4,64%. Em relac~o ao mes anterior, a atual estimatlva (excetuando a Bahia, que 

informa pela primeira vez este ano). passa a ser de 664.803 t, maier em 1,09%, devido 

aos acrescimos ocorrldos em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, embora haja decrescimo 

em Sergipe, e a area plantada passa a ser de 64.228 ha, maior em 0,21%. 

0 produto se encontra colhido no Parana e Santa Catarina. 

A seguir, as informac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatlsticas Agropecuarias 

(GCEAs): 

PERNAMBU CO - A safra basica esta pratlcamente lnstalada e as expectativas sao 

melhores que as do ano passado, apresentando urn crescimento de 29,16% na area e 

46,76% na produc~o. A area plantada prevista este mes ~de 3.030 ha, maier em 1,00%, 

o rendimento medio situa-se em 13 . 763 Kg/ha, maier em 14,69%, e a producao esperada ~ 

de 41 . 703 t, maier em 15,84%. Quase todo o plantio fol efetuado com recursos 

proprios, em funcao da reduzida procura do credito de custeio dos bancos oficials, 

que sao os principais financiadores. 0 custo de producao e calculado em torno de NCZ$ 

1.770,00/ha. As aguas da barragem de Itaparica nao inundaram a totalidade das areas 

previstas, razao pela qual ha previsao de ocupa~ao destas com novos plantios, a serem 

confirmados nos proximos meses segundo informac6es do Ministerio da Agricultura, que 

realizou uma pesquisa na regiao produtora, a safra devera ser superior as prevls6es, 

podendo atingir uma producao em torno de 47.000 t, com piques de producao da safra 

basica para junho/julho no Vale do Sao Francisco e, de agosto a outubro para a reglao 

de Salgue1r.o . Na regiao do Vale do Sao Francisco, detectou-se uma pequena incidencla 

do "Mal de Sete Voltas", cujo combate vern sendo efetuado pelos tecnicos e produtores 

da regiao. 

SERGIPE - A cultura encontra-se na fase de intencao de plantio, com uma area prevlsta 

de 8 ha, menor em 33,33%, e com o rendimento m~dio esperado em 5.000 Kg/ha. igual ao 

do mes anterior, ~ agua~dada portanto uma producao de 40 t, menor em 33,33% . Estas 

quedas devem-se aos prejulzos ocorrldos na safra passada. 
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BAHIA- Con~ primeira informacao e prevista uma area plantada de 7 . 17B ha, menor em 

~74% da colhida na safra passada, e como rendimento media esperado em 11 .456 Kg/ha, 

menor em 2,92%, e aguardada uma produ~ao de 82. ~31 t, menor em 4,60%. 

SAO PAULO - Os dados de producao nao sofreram modificacoes este mes. assim temos uma 

area plantada de 15 .552 ha, urn rendlmento previsto de 17 .011 Kg /ha, e uma producao de 

264.550 t . Nas regioes produtoras foi iniciada a colheita, com boas perspectivas de 

producao . Os precos praticados estao na faixa de NCZ$ 9,00 a saca, e os de mediae 

balxa qualidade situam-se .ao redor de NCZ$ 4,50 a NCZ$ 5,00 . Existe consideravel 

estoque do pr·oduto e se nao houve r adversidades climaticas os precos poderao cair. 

RIO GRANDE DO SUL Com uma area plantada de 16.716 ha, maier em 0,66%, conforme 

novas informacoes de varios municlpios localizados principalmente nas microregioes 

Colonial de Ijui e Campos de Vacaria . Como rendimento medio esperado em 7.646 Kg/ha, 

maior em 0,51%, e aguardada uma producao de 127.811 t, maior em 1, 18%. A 

comercializacao da safra esta praticamente encerrada, sendo negociada em media com 

precos variando de NCZ$ 3,00 a 4,00 a saca de 20 Kg, a nivel de produtor. E previsto 

para o final domes de julho os dados finals da safra a nivel de municipio. 

15. CENTEIO (em grao) 

Como ocorre com as outras culturas de inverno, os dados sao ainda fornecidos 

em "intencao de plantio", pois no Parana unico informante neste mes, restam 

aproximadamente 40% da area para ser concluida a semeadura. 

Nao existe neste Estado, semente fiscalizada. Os cultivos ate agora 

efetivados foram feitos com graos da safra passada·, com precos oscilando em torno de 

NCZ$ 0,40 o quilo. A area prevista em 2.210 ha, e maior 52,94% que a colhida em 1988. 

Como rendimento media de 1.800 Kg/ha, a safra podera alcancar 3.978 t (+177,41%). 

16. CEVADA (em grao) 

Entre os tres informantes (Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), 

somente o Parana forneceu os primeiros dados para esta safra. 

Ate o momento. apenas 3% da area de plantio do Estado foi efetivamente 

concluida, sendo que o pla~tio ira ate julho. As variedades de sementes a disposicao 

dos produtores sao: Antartica-5 e BR-1, cujos precos estao situados entre NCZ$ 18,00 

e 20,00 a saca de 50 quilos, para pagamento a vista. 
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A area esta inicialmente estimada em 42.500 ha, proxima daquela colhida em 

1988. 0 rendimento media fica em 2.000 Kg/ha, maier em 71,821. ao obtido na ultima 

safr.a. A producao e esperada em 85.000 t. 

Acredita-se que, no proximo mes, ter-se-a urn quadro mais representative para 

a safra em tela. 

17. COCO-DA-BAIA 

Excetuando-se o Estado de Alagoas. que ainda nao informou nesta safra, a 

producao esperada totaliza 590 . 249 milheiros de frutos, inferior 2,351. a obtida em 

1988, na mesma area geografica. A area destinada a colheita e de 174.382 ha (-1,301.). 

Em relacao ao mes anterior, o Para, Rio Grande do Norte e Paraiba, 

apresentaram modificacoes irrelevantes. 

Estao sendo aguardadas as informacoes de Alagoas. para ser conhecida a 

previsao nacional do produto. 

A seguir, as informacoes dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

PERNAMBUCO - Em decorrencia de ajustes nas estimativas em nivel de municipios, a area 

destinada a colheita apresenta um decrescimo de 10,641., situando-se em 11.617 ha. Com 

produtividade de 3.749 frutos/ha (-16,691.), preve-se uma producao de 43.553 milheiros 

de frutos (-25,551.). 

SERGIPE - Para maio, 

(+2,481.). producao 

2.088 frutos/ha. 

a previsao e a seguinte : area destinada a colheita- 42.727 ha 

prevista- 89.214 milheiros de frutos (+1, 171.) e produtividade-

BAHIA - Numa area destinada a colheita de 39.044 ha (-0,051.) e produtividade de 3.485 

frutos/ha, e aguardada uma producao de 136 .052 milheiros de frutos, superior 2,621.. 

RIO DE JANEIRO - Em virtude de novas .informacoes provenientes da COREA de Campo 

Grande e municipio de Saqua rema (houve ataque de broca e falta de adubacao . de 

manutencao), o indice de produtiv'idade apresenta uma perda de 3, 111., ou seja, passou 

de 7.080 frutos/ha para 6.860 frutos/ha. Numa area destinada a colheita de 559 ha 

(+7,091.), espera-se uma producao da ordem de 3.835 milheiros de frutos, superior 

3,761. . 
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18. FEIJAO (em gr ao) 

A produ~ao nac iona l esperada nao pode ser informada, pais os dados 

referentes a segunda saf ra oo _pro9u to est ao incompletos. 

18.1 FEIJAO (em grao) - 1a safra 

A produ~ao nacional esperada de 1.198. 809 t informada neste mes. e inferior 

em 29,96% que a obtida na safra passada. Ta mbem sao menores a area plantada de 

2 . 679 . 602 ha (-21 ,71 %) eo rendimento medi o de 447 Kg/ha (-10,69%) . 

Em rela~ao ao mes anterior as estimativas ~presentam 

decrescimos: area (-1,42%). produ~ao (-2,9 2%) e rendimento (-1,54%). 

OS seguintes 

Neste mes, os Estados do Espirito Santo e Santa Catarina. apresentam os 

dados finais de colheita. 

A seguir as informa~6es dos Grupos de Coor·dena~ao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs) . 

MARANHAO A area plantada de 48.568 ha informada neste mes, e maior em 0, 151. que a 

registrada no mes anterior . A produ~ao espe•ada de 19.787 t eo rendimento medio de 

407 kg/ha sao menores em respectivamente, 0,58% e 0,73%. As perdas na produ~ao 

ocorreram, segundo a COREA de Itapecuru Mir· im, como consequencia do excesso de 

chuvas. 

PIAU! -A area plantada de 279.379 ha informada neste mes, em funr;:ao de reavaliar;:oes 

nos dados de varios municipios, e menor em 0,63% que a r egistrada no mes anterior . 

Com urn rendimento media de 370 kg/ha, maior em 4,52%, aguarda-se uma 

produr;:ao de 103.301 t, maier em 3,791.. 

CEARA Informa em relar;:ao ao mes anterior quedas nas estimativas a saber: - area 

plantada- 524.784 ha (-8,23%), produr;:ao esperada- 150.045 t(-13,38%), rendimento 

media- 286 kg/ha (-5,61%). 

RIO GRANDE DO NORTE - Embora a area plantada de 203.433 ha informada neste mes seja 

maier em 4,10% a registrada no mes anterior, o excesso de chuvas em abril prejudicou 

o desenvolvimento da cultura . Com isto, a produr;:ao esperada de 78.211 t eo 

rendimento media de 384 kg/ha sao menores em respectivamente 0,701. e 4,711.. 
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ESPIRITO SANTQ - Apresenta os dados finais de colheita. Em relacao a safra passada a 

area colhida de 38.645 ha e a producao obtida de 26.428 t sao menores em 

respectivamente, 4,94% e 3.01 %. 0 rendimento medio alcancou 684 kg/ha, maior em 

2 ,091.. 

RIO DE JANEIRO - A area plantada de 5.938 ha sofreu urn decrescimo de 0,90% em relacao 

ao mes anterior, em virtude dos ajustes nos dados do mGnicipio de Nova Iguacu. Com um 

rendimento medio de 672 kg / ha, menor em 12,61%. aguarda-se uma producao de 3.990 t, 

menor em 13,41%. 

As chuvas excessivas durante o ciclo vegetative e na conclusao da colheita 

bern como , o ataque de p·ragas e doencas, expl icam as quedas no r endiment o medio 

esperado em ~lguns municipios, a saber : Paraiba do Sul , Campos, S~o Fidel is e Sao 

Joao da Barra. 

A cclheita do produto esta praticamente concluida. Restam apenas 60 ha a 

serem co1hidos nos municipios de Itaguai, Mangaratiba, Paracambi e Teresopolis. 

SAO PAULQ- Numa area plantada de 125.098 ha, maior em 2 ,751. que a registrada ~o mes 

passado e, com um rendimento medio de 821 kg/ha, menor em 15,19%, aguarda-se uma 

producao de 102.726 t, menor em 12,83%. 

~ANTA CATARINA - Apresenta os dados finais de colheita . Em relacao a safra passada, a 

area colhida de 233.252 ha e a producao obtida de 186.602 t regis taram um decrescimo 

de 13,6 1%. 0 rendirnento medio de 800 kg/ha nao sofreu altera<;ao. 

R!O GRANDE DO SUL - Apresenta em relacac ao mes anterior, pequer.as alteracoes nas 

estimativas , a saber : area pl.antada- 152.048 ha (-0,09%), producao esperada 

119.889 t (~1,09%) e rendimento medio- 788 kg/ha (+1,16%). 

MATO GROSSO DO SUL - Registra pequenas alteracoes em relacao ao mes anterior, nos 

dados finais de colheita. A area co1hida de 14.447 ha, a producao obtida de 4.341 t, 

e o rendimento media de 300 kg/ha sao maiores em respectivamente, 0,34%, 1,24% e 

0,67%: 

18 . 2 FEIJAO (em grao) - 2a safra 

A producao esperada nas Unidades da Federacao onde as informacoes ja se 

encontram disponiveis, totaliza 1.332.486 t, maior em 22,94% que a obtida na safra 

passada, na mesma area geograf1ca. 
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A area plantada de 2.356 .855 ha e o rendimento medio de 565 kg/ha sao 

maiores em respectivamente, 2,90% e 19,45%. 

Em relacao ao mes anterior, excetuando o Acre, Roraima, Maranhao Bahia, 

Minas Gerais (3a safra) e Mato Gosso do Sul que apresen tam a primeira estimativa 

neste mes, sao maiores a area plantada de 1.883.467 (+2,03%) e a producao esperada de 

1.037.748 t (+1,65%). 

A seguir, as informacoes dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

(GCEAs). 

ACRE- Apresenta a primeira estimativa do produto. A area plantada de 11 . 073 ha, para 

esta safra, e inferior em 1,2 2% a colhida na safra passada. A producao esperada de 

6.003 t e o r·endimento medio de 542 kg/ha sao maiores em respectivamente, 0,54% e 

1,69%. 

RORAIMA - Informa a primeira estimativa do produto. Em relacao a safra passada, os 

dados preliminares apresentam quedas ja que, trata-se apenas de um levantamento 

parcial, sem a inclusao de todos os municiplos produtores. 

Assim temos os seguintes numeros: area plantada - 27 ha (-97,53%), producao 

esperada- 12 t (-96,25%) e rendimento medio- 444 kg/ha (+51,54%). 

AMAPA A area plantada de 227 ha informada neste mes e inferior em 4,22% que a 

registrada no mes passado. 0 rendimento medio de 564 kg/ha e maior em 4,44% e a 

produ~ao de 128 t manteve-se inalterada. 

MARANHAO Como primeira estimativa do produto apresenta os seguin tes dados: area 

plantada- 51 .656 ha (-4.92%), producao esperada 28.162 t (+9,49%), rendimento 

media- 545 kg/ha (+15,22%). 

RORAIMA - A area plantada de 348.696 ha sofreu urn acrescimo de 3,87% quando comparada 

a registrada no mes passado em funcao de novas informacoes das COREAs de Areia e 

Picui. 

A producao esperada de 146 . 510 t teve urn acrescimo de 2,46% e o rendimento 

medio de 420 kg/ha, urn decrescimo de 1, 41% . 

SERGIPE Embora o excesso de umidade assim como o ataque de pragas venha causando 

prejuizos a cultura, a area plantada de 70.549 ha informada neste mes, supera em 

19,85% a regist rada no mes anterior. 
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Com um rendimento m~dio de 394 kg/na, menor em 1,99%, aguarda-se uma 

produc~o de 27.196 t . ma ior·em 17,46%. 

BAHIA - Como primei r a estimativa do produto, apresenta urna area plantada de 333.205 

!'a, menor em 12 ,49% que a colhida na safra passada, como consequencia da falta de 

cr~di t o bancario. 

A produc~o esperada de 192.260 t e o r endimento m0di o de 577 kg/ha est~o 

maiores em respectl vam~nte, 19,62% e 36. 73%. 

MINAS GERAIS (3~atc..gl - A pr imei r a informac~o do produto nos most ~·a que, embora as 

condi<;6es de mer cado sejam favoraveis, a estiagem prolongada nas regi6es Noroeste e 

Jeq uitinhonha tern inibido o cultivo do produto . Com isto, a area plantada de 31.180 

ha, informada para esta safr a 6 meno r em 4,25% que a obtida na safra passada. A 

produc~o esperada de 40 .553 t ~ me nor em 0,85% eo r endimen to m~dio de 1.301 kg/ha, 

mai or em 3,58%. 

As estimativas para este mes. apresentam acr~scimos quando 

comparadas as in f ormaaas no mes anterior. Es tes incrementos s io ex plicados pe l a 

incorporac~o dos dados de outros mu" ic ipios ~ue ~ind~ n~o haviam info rrnado 

anteriormente . Deve ser ressa ltado que es tes dados nJo s ~o definitivos. uma vez que 

ainda n5o esta compl e te o quadro dos municipios informantes . 

S5o apresentados os seguint es numeros: area plantada- 38.946 ha (+46 ,52%). 

produc~o esperada- 3 1. 8 67 t (+71,42%) e rendimen to m~dio - 818 kg/ha ( ~ 17,0~% ). 

RIQ__ill: JA !'!E I RQ - A cultura , na maier pa rte dos municipios produtores, encontr a-se no 

final de p l antio e inicio de· tratos culturais . A area plantada de 11.609 ha, 

informada neste mes, ~ ma ior em 36,79% que a registrada no anterior·, como 

consequencia da incornora~~o dos dados de outros municipios que at~ e nt~o n~o haviam 

informado. 

Com um ren~imento m~dio de 710 kg/ha, menor em 7, 19%, aguarda-se uma 

produc~o de 8.242 t, maier em 26,94%. 

Oeve s e r alertado ainda que D area pr evista para esta safra pode ra sofrer 

alterac6es, uma vez que o p1antio aesta l eg Li mi nosa nos municip1cs de Miracema , 

Cambuci e Itaocara n5o for am completa mente efetiva~os pela falta de chuvas e em 

Cachoelras de Macacu por causa da escas sez de sementes seiecionacjas no mercado local . 

SAO PAULO (2a safrai Embora a area cultivada de 11.913 ha in~orma~a neste mes, seja 

supe r ior em 0,10% a registrada no mes ant eri or l1a uma expectativa de queda pa r a os 

proximos levantamentos como consequencia da falta de sementes de qualidade, 
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restricoes e atraso no credito de custeio e ainda, encarecimento do premia do seguro 

de credito. 

A producao esperada de 99.557 t e o rendimento media de 890 kg/ha sao 

menores em respectivamente, 2,11% e 2,20%. 

RIO GRANDF DO SUL As estimativas para este mes quando compara.das as de abril 

apresentam quedas, a saber: area plantada- 36.896 ha (-2,20%), producao esperada 

22.492 t (-2,64%) e rendimento media- 610 kg/ha (-0,33%). 

MATO GROSSO DO SUL - Em relacao aos resultados finais verificados na safra passada, 

as primeiras informacoes para esta safra apresentam acrescimos e sao os seguintes: 

area plantada 46.247 ha (+35,95%), producao esperada - 27.748 t (+66,00%) e 

rendimento media- 600 kg/ ~a (+22,20%). 

Deve ser ressaltado no entanto, que a area plantada para esta safra quando 

comparada com a area de plantio da safra anterior, apresenta urn decrescimo de 6,08Vo 

como decorrencia das restricoes impostas aos produtores, principalmente, os medias, 

no que se refere a liberacao de financiamentos para o custeio da cultura, que 

ocasionou a desistencia do plantio. 

As variedades mais cultivadas sao a Carioquinha e Rosinha sendo que cerca de 

831. das lavouras encontram-se na fase de desenvolvimento vegetative e 17% na 

floracao. 

Par fim, deve ser lembrado ainda que, caso persista a falta de chuvas, o 

desempenho da cultura podera ser afetado comprometendo assim, a atual expectativa. 

MATO GROSSO - A area plantada de 63.006 ha informada neste mes e superior em 0,01% 

que a registrada no mes anterior. Este acrescimo ocorreu em virtude da inclusao de 

uma area de 1.200 ha irrigada no municipio de Campo Novo de Parecis. 

0 incremento seria maior, nao fosse as areas perdidas pelo excesso de chuvas 

favorecendo a ocorrencia de molestias causadas por fungos (mela), virus (rnancha angu-

lar) e pragas (vaquinhas). Com um rendimento de 561 kg/ha, maior em 3,70%, 

aguarda~se uma producao de 35.373 t, maior em 3,85%. 

A falta de chuvas em algumas regioes no mes de abril, foi a principal causa 

pelos decrescimos verificados nas estimativas. Assim, em relacao ao mes anterior, os 

dados sao .os seguintes: area plantada - 138.520 ha (-1,57%), producao esperada 

58.480 t (-7,32%) e rendimento media- 422 kg/ha (-5,80%). 
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DISTRITO FEDERA L ( 2a safr a ) -A area plan tada de 1. 500 ha e a produci6 esperada de 

1. 200 t, em relacao ao rnes anterio r . sao maior es em 25%. 0 rendimehto media de 800 

kg / ha rnanteve-se i na l terado . 

19. FUMO (em folha) 

A prod ucio esperaaa para os estados produtores at e o meme nto e de 443.966 t , 

maier em 8 , 16% a obtida na safra anterior. para mesma area geografica . A area 

pl antada de 277.953 ha encontra-se 8,84% maier eo re ncimento media de 1.597 kg / ha, 

menor em 0,62%. 

Em relacao ao mes anterior, apresenta decrescimos de 0,91 % na area e 2,14% 

na producao, devido a variac6es nos estados de Sao Paule e Rio Grande do Sul. 

Aguardam-se as informa~oes do estado da Bahia. para que se tenha a primeira 

estimativa a nivel nacional. 

0 estado de Santa Catarina . informa este mes seus dados finais de colheita . 

A seguir, as informac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

MINAS G2RAIS- Apresenta com relacao ao mes anterior decrescimos de 15,71% na area 

plantada, 19,84% na producao espe rada e 4,85% no rendimento medic, passando a 

informar r espect \vamente 3.728 ha. 2.416 t e 6~8 Kg/ha. Tals variac6es deco~rem - da 

nao efetivacao de plantios previstos na zona da mata , onde os baixos precos 

praticados vern desestimulando o plantio do produto. 

SiO PAULO Com uma area plantada de 512 ha, maier em 72.39% que a colhida na safra 

anterior e com urn rendimento medic de 494 kg/ha e aguardada uma producao de 253 t, 

maier em 80,71%. Tais variac6es decor-rem de reavaliacoes feitas pelos agentes do 

IBGE. 

SANTA CATARINA Informa este mes seus dados fi niis de colhelta: a r ea co lh i da de 

91.432 ha, maier 5 , 60% , producao obtida de 146 . 291 t, menor 1,85% e rendimento m~dio 

de 1.600 kg/ha, menor 7,08%, quando comparados a safra anterior. 

RIO GRANDE DO SUL Informa este mes uma area de 116 . 465 ha , com uma produclo 

esperada de 200.255 t e rendimento medic 1.719 kg / ha, :na~ores respectivarnente em 

2,62%, 5,14% e 2,44%. Tais variac6es decorrem de novas ar e as de culti vc ver ificadas 

nas microrregi6es de Soledade (+1.215 ha), Colonia1 do Baixo Taquari (+703 ha), 
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Fumicultora de Santa Cruz do Sul (+450 ha) e Lagoa dos Patos (+450 ha) e ainda outras 

regi6es com incrementos inferiores a 100 ha . As boas condi~oes climaticas vern 

favorecendo a cultura. A comercializa~ao realiza-se normalmente. como escoamento na

tural da materia-prima para as industrias ao ramo. sendo pago ao produtor o pre~o 

medio de . NCZ$ 900.00 a NCZ$ 1.200,00 a tonelada, que corresponde de NCZ$ 13.50 a NCZ$ 

18,00 a arroba de folhas secas. 

20. GUARANA (semente) 

A produ~ao esperada para a presente safra nos estados do Acre, Para e Bahia, 

e de 910 t, menor 9,18% a obtida em 1988, na mesma area geografica. A area destinada 

a colheita e de 2.851 ha (-25,01%). 

Para e Bahia, estao informando pela primeira vez, e a informa~ao em nivel 

nacional esta dependendo da estimativa do Amazonas. 

·Seguem-se as informa~6es dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs). 

PARA- Numa area destinada a colheita de 186 ha, inferior 8,82% a colhida na safra 

passada e produtividade de 280 kg/ha (+0,36%). aguarda-se para esta safra uma 

produ~ao de ordem de 52 t. inferior 8,77%. 

Informa a prime1~a previsao para 1989: 

Area destinada a coleita- 1.299 ha (+2,20%) 

Produ~io esperada- 621 t (+1,97%) 

Produttvidade - 478 kg/ha (-0.21%) 

21. JUTA (fibra) 

A produ~ao esperada de 2.899 t e menor 81,94% que a colhida na safra passada 

(16.054 t). A area destinada a colheita de 2.526 ha e menor 81,33% e o rendimento 

medio de 1.148 kg/ha e menor 3,20%. 

Em rela~io ao mes anterior. nao ha varia~6es, · uma vez que os Estados 

tnformantes confirmam as estimativas. 
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22. LARANJA 

A excec5o do Amazonas, Roraima e Ala goas que a1nda n ~o apresentaram a 

primelra estimativa, a produc5o naciona l para as demals Unidades da Federac5o 

informantes, totaliza 80.374.475 m1lheiros de frutos , ma ier em 7,55% que a obtida na 

safra passada. consider ando a mesma area geograflca . A area destinada a colheita de 

833.108 ha eo rendimento media de 96.475 frutos/ha sao maiores em respectivamente 

4,39% e 3,02%. 

Em relac5o ao mes anterior, excetuando-se a Bahia que apresenta a primeira 

estimativa neste mes, a area destinada a colheita de 809. 421 ha e menor em 1,93%, e a 

produc5o esperada de 78.433.940 milheiros de frutos, menor em 5,32%. 

A segui r as informacoes dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

{ GCEAs): 

PIAU! - Numa area destlnada a colheita de 1.430 ha, malar em 2,29% que a informada no 

mes anterior e com urn rendimento media de 123 .283 frutos/ha, menor em 0,96% 

aguarda-se uma producao de 176.295 milheiros de frutos, maier em 1,31%. 

PARAIBA - Em relacao ao mes anterior, as estimativas apr·esentam pequenas quedas como 

consequencia de reavaliacoes nos dados da COREA de Areia, a saber: area destinada a 

colheita- 1.531 ha {-0,65%), producao esperada 112.198 milheiros de frutos 

{-1,11%), rendimento media- 73.284 frutos/ha {-0,46%). 

PERNAMBUCO As estimativas para este mes quando comparadas as informadas no mes 

anterior apresentam quedas. A area dest inada a colhe ita de 2.669 ha, a produc5o 

esperada de 150.015 milheiros de frutos eo rendiment o media de 56.206 frutos/ha s5o 

menores em respectivamente, . 11,03%, 16,66% e 6,32%. 

BAHIA - Informa a primei ra estimativa do produto. Em relac5o a safra passada, os 

dados aprese ntam acrescimos e s5o os seguintes: area destinada a colt1eita- 23.687 

ha {+35,35%), producao esperada 1. 940.535 milheiros de frutos {+56, 18%) e 

rendimento media- 81.924 frutos/ha {+15,39%). 

Estes acresclmos s5o decorrentes de informac6es proven ientes das COREAs de 

Cachoeira, Cruz das Almas, Esplanada, Poc6es, Rui Barbosa e Santo Antonio de Jesus. 

RIO DE JANEIRO - Em relacao ao mes anterior, a area destlnada a colhelta de 35.143 

ha, a produc5o esperada de 2.521 . 159 milheiros de frutos eo rendlmento media de 

71.740 frutos/ha s5o menores em respectlvamente, 0,92%, 1,05% e 0,13%. 
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A queda na area ocorreu, segundo lcva•1tamentos da COREA de Saquarema, dcvido 

a crradicacao de varies pomares. Ja o rendlmento m~dio da cultura sofrcu uma reducjo 

em tuncao do ataque de pragas (Acaros) e doencas (Leprose) conforme inform~c6es 

provenientes do mur1icipio de Cact}oeiras de M.:~c_acu. 

At e o memento cerca de 1 ~% da area desti nada a colheita ja f oi co lhida . 

0 preco medic ao produto no decorrer domes de malo f i cou em torno de NCZS 

40,00 por mll frutos. 

Numa area destinada a co1t1eita d'2 664.000 ha. menor em 2,35% que a 

informada no mes anter ior, e com um rendimento med{o de 99.925 frutos/ha, menor em 

4, 161., aguarda-se uma producao de 66 . 350.000 m~l heiros de -frutos , menor em 6,4 2%. 

RIO GRANDE DO SUL A area destinada a colheita de 22.708 ha, em r e lacao ao mes 

anterior, e maier em 2 ,74%. De um modo gera l. a expansao da ar·ea ocorr e u em todas as 

mic rorregi6es dentre as quais destacam-se: Encos ta da Serra Geral ( +620 ha), Campanha 

(90 ha), Colonial de Ira i (+39 ha), Passe Fundo {+36 ha), Lagoa Mirim (+33 ha) e Co-

lon ial do Baixo Taquari (+31 11a). 

Com um rendlmento medic de 85.217 frutos/ha;_ maier em 8,26%, aguarda-se uma 

producao de 1. 935.105 milheiros de frutos, maier em 11, 23%. 

MATO GROSSO -A area desti nada a colheita de 91 7 ha informada neste mes, e maier em 

10, 22% que a registrada no mes anterior. 

Com urn r end i men t o medic de 78 . 043 frutos/ha, menor em 0,26%, aguarda-se uma 

producao de 71.565 milheiros de frutos , maier em 9,93% . 

2.3. MACA 

A producao nacional esperada para os Estados produtores da maca. Sao Paulo, 

Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul totaliza 2.401.944 mil frutos , tendo urn 

cresc imento de 10,83% em r e lacao a safra anterior, e a area des t inada a colheita 

major ada em 4,41 % atinge a 23.383 ha. 

Em confron t o como mes anterior, a area diminuiu 0,20% e a produc~o aumentou 

1,29% , face a mojificacoes ocorridas nas estimativas do Rio Grande do Sul. 

0 produto se encon tra col hido em S5o Paulo, sendo que nest e mes, Santa 

Cat ar ina apresenta seus aados finais de colhc ita. 

A seguir, as informac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 
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SANTA CATARINA - Colheita conc lui da, confirmando as mesmas informa¢6es do mes 

anterior. A produ~ao teve uma expansao de 10.77% em relacao a safra anterior , ficando 

em 1.230.000 mil frutos e a area colhida acrescida em 6,14% passa para 12 . 700 ha . 

0 rend i mento medio ob t ido majorado em 4,36% atinge a 96 . 850 frutos / ha. 

BID GRANDE DO su• - A area ocupada ~om pes em producao e destinada a colheita da maca 

e estimada em 6.612 ha, decrescida em 0,71% da informada no mes anterior. A redLtcao 

de 47 ha decorre de informacoes provenientes das regi6es : Colonial do Alto Taquari 

( -31 ha). Colonial do Baixo Taquari (-25 ha), Vinicultora de Caxias do Sul (-19 ha) , 

Porto Alegre (-1 ha) e Colonial do Irai (-1 ha). 

Ern contrapartida acusam acrescimos : Colonial de Erechim (+20 ha), Colonial 

das Miss6es (+5 ha), Encosta da Serra Geral (+3 ha ) , Triticultora de Cruz Alta (+1 

ha) e Campos de Vacaria (+1 ha). 

Com um rendimento medio de 130.766 frutos / ha aumentada em 4,41% e esperado 

um acrescimo de 3,67% na producao que devera atingir a 864.624 mil frutos. 

A comercializacac realiza-se com fluxo normal. estando o produto cotado a 

nivel de produtor de NCZ$ 40,00/120,00 o milheiro, dependendo da regiao produtora, da 

variedade, do tamanho e da qualidade do fruto . 

24.MALVA (fibra} 

A producao nacional esperada para os tres Estados produtores, Amazonas, Para 

e Maranhao informada este mes e de 48 . 186 t, menor 9,00% que a obtida na safra 

passada. A area plantada de 42.104 ha e menor 10,88% e a produtividade de 1.144 kg/ha 

e menor 2,05%. 

Com relacao ao mes anterior, a area e a producao estao menores em 0,12% e 

0,28% t'espectivamente em virtu~e de alteracoes observadas no Para. 

PARA- Em uma area plantada de 21.534 ha, menor 0 , 23% e como rendimento esper-ado de 

757 kg / ha, menor 0,53% e aguardada uma produc~o de 16.292 t. menor 0,82%. 

De ~cordo com as informac6es da COREA de Obidos, a perda de area e do 

rendimento, foram provocadas pela subida das aguas dos rios que atingiram algumas 

areas com a cultura. 
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25- MAMONA 

A producao nacional esperada e de 147.400 t, maior 1,32% do que a colhida na 

safra passada e a area plantada de 226.509 ha e menor 17,34%. 0 rendimento media 

esperado de 651 kg/ha e maior 22,60%. 

Em relacao ao mes anterior, excetuando-se o Estado do Piaui, que informa a 

1a estimativa, a area plantada e a producao esperada estao maiores em respectivamente 

2,55% e 3,85% . 

A seguir as 1nformac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

(GCEAs): 

PIAU!- Em primeira estima.tiva para o produto, informa uma area de 14.335 ha, maior 

14,45% que a verficada na safra passada. Com uma produtividade de 1.091 kg/ha, maior 

57,66%, aguarda-se uma producao de 15.640 t, maior 80,41%. 

CEARA- A area destinada a colheita manteve-se inalterada se comparada a informada no 

mes anterior i14.212 ha). Com urn rendimento m§dio de 816 kg/ha, maior 0.25%, 

espera-se uma producao de 11.592 t, maior o. 18%. 

Informa uma area plantada de 1.541 ha, maior 0,59% quando comparada a do 

mes anterior. Com produtividade de 670 kg/ha (-1,76%), aguarda-se uma producao de 

1.032 t, menor 1,24%. 

0 acrescimo de 9 ha na area plantada, decorre de superposicao de dados na 

COREA de Picui, todavia as reduc6es de 13 toneladas na producao esperada e 2 kg/ha no 

rendimento media sao decorrentes do ajustamento de dados em Picui onde aquela COREA 

reduziu o rendimento media para 1.647 kg/ha, que se refletiu na reducao supra 

mencionada nos dados estaduais. 

PERNAMBUCO- Nurna area cultivada de 34 . 703 ha, maior 15,68% e com uma produtividade 

esperada de 537 kg/ha, maior 7,40% aguarda-se uma producao de 18.627 t, maior 24,18%. 

Essas variacoes sao motivadas pelo crescimento dos cultivos na area de 

Petrolina, haja vista o maior interesse pela cultura na regiao, alem da situacao 

climatica bastante favoravel, ate a presente data. 

Informamos que as atividades de plantio vern sendo realizadas no Agreste. 

enquanto no sertao concentram-se as tratos culturais . 

SAO PAULO- Em uma area de 12.804 ha, superior 5,33% a informada em abril, e com uma 

produtividade de 1.262 kg/ha (+1,61%), aguarda-se uma producao de 16.156 t, maier 
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7,01%. Info rmamos que as altcrac6es efetuadas foram em funcao de recentes 

levantamentos rea11zados. 

At~ o momenta nao se tern noticias de anormalidades na co lneita e espera-se 

que a mesma seja concluida at~ setembro. 

Os informes procedentes de campo , indicam para a oleaginosa uma area de 

5.900 ha, menor 1, 67% que a prevista no mes anterior . Com produtividade de 1. 300 

kg/ha, maior 4,00%, aguarda-se uma producao de 7.670 t, maior 2,27% . 

As atividades de colheita prosseguem normalmente, e, certamente serao 

bastante intensificadas a partir do proximo mes quando part e da colhe ita de outras 

cultur as de verao ja estarao concluidas . 

Calcula-se que at ~ o momenta, 40% da area prevista ja tenha sido colhida, 

proporcionando uma producao de 2.832 t. 

A mamona que vem sendo colhida, de um modo geral, ap r esenta um bam aspecto, 

s endo favorecida pelas condic;6es de tempo. 

A cotacao oscilou este mes com mai er frequencia entre NCZ$ 0,27% e 0,32% o 

qui lo. 

Os principais _estagios da cultura sao de formacao e maturacao das bagas. 

26. MANDIOCA 

Resta ndo apenas o Amazonas apresentar a primeira estimativa , a produc;ao 

esperada de 22.782.888 t, para as demais Unid ade da Federacao informantes ~. quando 

comparada a obtida na safra passada, maior em 9,30%, considerando a mesma area 

geografica. A area destinada a colheita de 1.806.876 ha eo rendimP. nto m~dio de 

12 .609 kg/ha sao maiores em respectivamente, 6,77% e 2,37%. 

Em relacao ao mes anterior, as estimativas apresentam as seguintes quedas: 

area (-0,23%), produc;ao (-0,78%) e rendimento (-0,55%). 

A seguir as informac5es de Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs). 

RONDONIA - Apresenta em re lac;ao ao mes anterior, pequenas quedas nas estimat1vas , a 

saber : area destinada _a colhe1ta · - 31.411 ha (-0,95%), produc;ao esperada- 540.354 t 

(-1,45%) , rendimento m~dio- 17 .203 kg/ha ( - 0,50%). 
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/ICRf- Numa area destinada .J colheita de 16.173 ha, maior em 1,04~: que a informada no 

mes anterior, e com urn rendlmen to m~dio de 18.280 kg / ha, menor em 1. 19%. aguarda-se 

uma produc~o de 295.640 t, menor em 0, 16%. 

PARA - Com a inc 1 usao de a 1 guns mun i c 1 pi os que a i nda nao t1av i am apresent ado 

in formac6es. as estimativas sofreram pequenas alterac6es. A area destinada a colheita 

de 199.085 t1a e maior em i,96% que a informada no mes anterior. Com um rendimen to 

media de 13.326 kg/ha. menor em 1, 11 %, aguarda-se uma prod ucao de 2.652 . 946 t. maior 

em 0,82%. 

ArMPA A area destinada a colheita de 4.235 t1a informada nest mes, e inf er ior em 

15,55% que a registrada no mes anterior. Do1s fatores contribuir am para esta queda: 

as fortes ct1uvas que caem na regiao do Laranjal do Jari e o ataque de podridao das 

ra izes, veri ficada em plantac6es na locali~ade do Matapi e ao longo da Perimctral 

Norte. 

Com um rend imento media de 10.426 kg / ha.maior em 3,33%, aguarda-se uma 

producao de 44.153 t, menor 12,75%. 

MARANH~O- Apresenta em relac~o ao mes anterior, uma queda na producao de 5,10%, que 

agora passa a ser de 1 .89 7.083 t . Estas perdas foram ocas ionadas pelos seguintes 

fatores: podridao radic ular por excesso de chuvas, nos mun icip ios de Chapadin ha , 

Pirapemas, Presi dent e Vargas e Rosar·io e ainda, em virtude de reavaliacoes das 

estimativas em Imperatri~. Itapecuru Mirim e COREA de Vargem Grande . 

A area destinada a colheita de 233.183 ha e o rendimento media de 8.136 

kg/ha sao menores respectivamente , 2,61% e 2,56%. 

Em vi rtude de reavaliacoes nas est imativas , os dados apresentam alterac6es 

quando comparados aos domes anterior, a saber: ar ea dest inada a colheita 140.068 

ha (-2,40%). producao esperada - 1.993.7 72 t ( -0,33%) e rendimento media- 14.234 

l<g/ha (+2, 12%). 

RIO GRANDE DO NOR TE - Numa area destinada a colheita de 62.952 ha, maior em 2, i9% que 

a informada no mes ant erior , e com um rendimento media de 9.595 kg / ha, menor em 

O,S6%, aguarda-se uma produc~o de 604.028 t, maior em 1,62% . 

PARAIBA A area destinada a co1t1eita de 45.268 ha, informada neste mes, supera em 

3,91 % a registrada no mes anterior. Este acrescimo ocorreu em virtude de novas 

informac6es das COREAs de Are ia e Campina Grande, onde os produtores estao ampliando 

suas areas face aos excel entes precos alcancados pelos sub-produtos (farinha, fecula) 
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no mercado local . Com um rendimento media de 8.957 kg/ha. menor em 2,52%, ag~arda-se 

uma produ~ao de 405.470 t, maior em 1,28%. 

PERNAMBUCO - . As esti ma ti vas para o produto apresentam quedas quando comparadas as 

informadas no mes anterior, a saber : area des tinada a cclheita 117.479 ha 

(- 16,09%), produ~ao esperada 

kg/ha (-6,90%). 

1.203.101 t (-21,88%) e rendimento media - 10.241 

SERGIPE- Em fun~ao das o timas condi~oes de mercado, os produtores tern ampliado os 

plantios visando a safra de 90 . Nesta safra. o excesso de chuvas fez com que os 

agricultores antecipassem a colheita do produto, evitando assim o apodrecimento das 

raizes que em algumas areas c hega a atingir 30%. 

As estimativas apresentadas neste mes, sao menores quando comparadas as 

informadas no mes anterior, a saber : area destinada a colheita - 29.920 ha (-0,05%), 

produ~ao esperada- 427 . 706 t (-1,02%) e rendimento media- 14 . 295 kg/ ha (-0,97%) . 

BAHIA A area dest i nada a colheita de 300.000 ha, informada neste mes, supera em 

11,11% a registrada no mes anterior. Com um rendime nto med i a de 12.000 kg/ha, menor 

em 5,51%, aguarda-se uma produ~ao de 3.600 .000 t, maior em 4,99%. 

SAO PAULO- Numa area destinada a colheita de 23.829 ha, menor 7,21% que a informada 

no mes anterior, e com urn rendimento media de 23.548 kg/ha, maior em 21,66%, 

aguarda-se uma produ~ao de 561.116 t. maior em 12,88%. 

RIO GRANDE DO SUL- Apresenta em rela~ao ao mes anterior, uma queda de 5,18% na area 

destinada a colheita que agora- passa a ser de 120.897 ha. Este decrescimo e reflexo 

da estiagem verificada em varias regioes produtoras do Estado. 

Com um rendimento media de 13.962 kg/ ha, maior em 6,25%, aguarda-se uma 

produ~ao de 1.687.915 t, maior em 0,73% . 

MATO GROSSO- Os bans pre~os alcan~ados pelo produto explica a tendencia de acrescimo 

deste cult(vo. A area destinada a colheita de 24.449 ha e maior em 3,38% que a 

informada no mes anterior. Com um rendimento media de 13.961 kg/ha, menor em 0,27%, 

aguarda-se uma produ~ao de 341.344 t, maior em 3, 10%. 

GOIAS- Registra em rela~ao ao m.es anterior, pequenas altera~oes nas estimativas, a 

saber: area destinada a colheita- 24.400 ha (-0,73%), producao esperada- 354.180 t 

(-0,17%), rendimento media- 14 . 516 kg/ha (+0,57%). 
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27. MILHO (em grao) 

Agora, com os cados da Bahia l2a safra), a primeira estimativa em nivel 

nacional da produ~ao esperada, p~rfaz um total oe 26.357.451 t, superior 6,50% a 

obtida em 1988 {24.749.550 t), na m~sma area geografica . A area plantada e de 

12.896.225 ha (-2 , 17%). 

Os estados oe Ro~donia, Para, M2ra nhao, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul. 

Mato Grosso e Goias, apresentam peauenas modifica~6es em suas estirnativas quando 

comparados a abril. 

Em seguida, as informa:;5es dos Gruoos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs). 

A Bahia (2a safra), esta irformando pela primeira vez. 

·ACRE- Colheita em prosseguimento. Numa area plantada de 31.233 t1a, superior 9,56% a 

informada em abril e produtivldade de 1.584 kg/ha (+12,98%), espera-se colher uma 

produ~ao de 49.461 t, superior 23,7 7%. 

PJA!Jl - A expansa.o de 1,45% na area plan:ada, decorre da distribui~ao de sementes 

feita pelo governo do Estado, que e de 427.361 ha. Com produtividade de 816 kg/ha 

(-2,39%), e aguardada uma producao de 346.637 t. menor 1,00%. A queda do inoice de 

produtividade, foi motivada pela falta de chuvas ocorrida nos meses de janeiro e 

fevereiro do ano em curse. 

CEARA - Em decorroncia de novas informa:;ces dos municipios produtores, a estimativa 

de maio, e a seguinte: area plantada- 513.624 ha (-7,88%), produ:;io esperada-

297.434 t (-9,12%) e produ tividade- 579 kg/ha (-1,36%). 

B..IO GRANDE DO NORTE- Com a confirm<J~ao do "inver no", e esperado urn bom resultado da 

safra de milho no Estado. A area plantada apresenta uma expansio de 1,03%, sendo de 

152.891 ha. Diminuidos em 0,77% e 1,74% respectivamente, a produ~io esperada, e a 

produtividade sao agora de 77.689 t e 508 kg/ha. 

PARAIBA - Registra acrescimos de 13.919 ha (+4,46%) ~~area a colher, situando-se em 

325.843 ha, neste mes. Em decorrencia das boas condi~6cs climaticas nas COREAs de 

Areia e Campina Grande, a produ~ao esperada acusa um acrescimo de 2,78%, passando 

pa ra 228.860 t. A produtividade 6 de 702 kg/ ha (-1,68%). 

49 



I BGE 

~l~B~G~E/~C~E~P~A~G~,R~O~------~L~VANTAMENTQ SISTEMATICO DA PRODUCAQ AGRICOLA MAIQ/89 

SERGIPE- Numa area plant ada de 90.269 ha. malar 16,70% que a 1nformada em abr11 e 

produtividade de 941 kg/ha (+3,07%), preve-se uma produ~ao de ordem de 84.943 t 

(+20,28%). 

BAHIA (2a safra) - Em prime1ra estimativa informa uma area plantada de 336.428 ha, 

inferior 6,97% a obtida em 1988. A produtividade e de 749 kg / ha (+1,49%), e a 

produ~ao e da ordem de 251.984 t, inferior 5,53% . 

RIO DE JAN EIRO- Embora tenha havido problemas de ordem climatica nos municipios de 

Rio Clar·o, Paraiba do Sul, Volta Redonda e Italva, a area plantada teve um acrescimo 

de 0,32%, au seja, passou de 34.870 ha para 34.982 ha . Com produtividade de 1.790 

kg/ha (+1, 13%), preve-se uma producao de 62.618 t, superior 1,45%. 

RIO GRANDE DO SUL -A area plantada com milho na safra de 1989, e estimada neste mes 

em 1.573 .696 ha, inferior 0,37%. Esta r edu~ao de 5.865 ha, decorre de verificacoes 

realizadas nos municipios produtores, agora por ocasiao da colheita. Foram mais 

expressivas nas regioes de: Colonial do Alto Taquari, Colonial das Missoes, Colonial 

de Irai, Vinicultora de Caxias do Sul, Col onial do Baixo Taquari, Colonial de 

Erechim, Triticultora de Cruz Alta e Campos de Vacaria. Par outro lado, acusam 

aumentos as regi6es de Colonial de Santa Rosa, Fumicultora de Santa Cruz do Sul, 

Encosta da Serra Geral e Campanha. Espera-se alcancar uma produtividade de 2.236 

kg/ha (+1,50%) e 3.519.059 t de produ~ao (+1, 13%). 

0 novo preco minima f icou em NCZS 6,90%, portanto abaixo dos 7.70 propost os 

pel a Frente Ampla da Agropecuaria. Os precos tiveram um acrescimo de 15% na primeira 

quinzena de maio, devido aos pre~os elevados dos fretes, a indef inicao na forma de 

cobranca do ICMS, e as estoques bai xos das industrias. A comercia lizacao ja atingi u a 

10% do produto ora colt1ido , eo preco esta entre NCZ$ 7,00/7 , 80 o saco de 60 kg. · 

28. PIMENTA-DO-REINO 

A produ~ao espe rada para as es tados informantes at~ o momenta e de 68.302 t, 

maior em 15,28% do que a colhida na safra passada, para a mesma area geografica, e a 

area destinada a colhetta pa~a esta safra e de 26.257 ha, maior em 10,72%. 

Em rela~ao ao mes anterior, a atual estimativa (excetuando-se o Parae a 

Bahia, que inf or mam pela primeira vez este ano) passa a ser de 3.429 t, malar em 

0,06%, conforme 1nforma~6es do Espir1to Santo , embora haja decresci mos na Paralba , e 

a area destinada a colhe ita passa a ser de 1.965 ha, menor em 0, 15%. 
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Aguardam-se as in formac6cs do Amazonas e Amapa , para que seja conhec lda a 

primeira estimativa da produc;:ao em nivel nactonal. 

A seguir, as inf ormac;:6es dos Grupos de Coordenac;:ao de Es tatisticas Agropecuarias 

( GCEAs) . 

PARA- Como prtmeira informac;:2o e r egis tr ado uma ar ea des tinada a co1t1eita de 24.080 

ha, maior em 11,0 7% do que a colhida na saf r a passada , devido a entrada em produc;:ao 

plena ae areas plantadas nos ultimos anos . Como rendimento medic esperado de 2.G71 

kg/ ha, maior em 3.01%, e previsto uma produc;:5o de 64.3 28 t. maier em 15,3 7% . 

PARAIBA Com uma area dcs tinada a colheita de 343 ha. menor em 1,44% e como 

rendimento medic esperado de 210 kg / ha, menor em 1,41 %, e aguardada uma produc;:ao de 

72 t, menor em 2,70%. Estas reduc;:6es ocorreram na area de atuac;:ao na COREA de Areia , 

onde os produtores estao deixando de cultivar o produto, face a . presenc;:a de doenc;:as . 

BAHIA- Em prime il'a informac;:ao e prevista urna a rea destinada a colheita de 212 ha, 

menor 0,93~ da colhida na safra passada, e como rendimento media esperado de 2 .571 

kg/ha maier em 125,53%. Estes acrescimos devem-se ao fate, de que na COREA de Valenc;:a 

(onde esta a maior concentrac;:ao de area) os dados de rendimento estavam subestimados . 

ESPIRITO SANTO - Apos novos l evant amentos de campo , constatou-se a entrada em 

prcduc;:ao de novas areas no municipio de Santa Teresa, assim a area destinada a 

colheita situa-se em 1.232 ha , maior em 0,16% e como rendimen to media esperado de 

2.261 kg/ha, menor em 0,14%, senao esperado uma produc;:zo de 2.786 t, maier em 0, 14%. 

29. RAMI (fibra) 

A prodw;ao esperada de rami para a safra de 1989, totaliza 8.100 t, inferior 

57,50% quando comparada a safra passada (19.060 t). Ressalta-se que esta produc;:ao e 

proveniente do Parana, unico estado produtor da Federac5o. A area plantada a de 8.100 

ha, menor 0,76%. 
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30. SISAL OU AGAVE (fibra) 

A excecao da Bahia que ainda nao apresentou a pr i mei ra estima t iva para o 

produto, a producao espe rada de 86.049 t. para os Estados Ceara. Rio Grande do Norte . 

Paraiba e Pernambuco supera em 12,02% a obtida na safra passada na mesma area 

geografica. A area plantada de 96.041 ha .esta maior 4.97 % e a produtividade de 896 

kg/ ha cresceu 6,67%. 

Em relacao ao mes anterior a area pl antada cresceu 12, 70% e a producao 

11,20%. Este ultimo acrescimo e determinado por aumentos verificados no Estado da 

Paraiba ( 12,51 %) e Pernambuco (43 ,44%) . muito embora tenha ocorrido queda de 58,39% 

no Ceara. 

A seguir as i nformac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisti cas ~gropecuarias 

( GCEAs) : 

Com re1acao ao mes anterior a area manteve-se inalterada (228 ha). Com 

produtividade de 750 kg/ha (-58,40%), aguarda -se uma producao de 171 t, menor 58,39% . 

As variac6es nada significam, porque os dados de producao e de produtividade, 

informados no mes anterior, nao eram corretos . 

RIO GRANDE DO NORTE - Informa em relacao as estimativas domes anterior, uma reducao 

de 0,69% na area plantada que passa para 7.201 ha. Com rendimento medio esperado de 

1.132 kg/ha, superior 0,62%, e agua rdada uma producao de 8.154 t , igual a domes de 

abril. As alterac6es efetuadas neste mes decorrem simplesmente de a just es de dados , 

sem caracterizar ocorrencias dignas de notas . 

Regist ra acresciffiO de 10 . 445 ha na area destinada ao corte e 8.488 t na 

producao esperada, devido a superposicao de areas procedida pela COREA de Picui que 

cert amente sera corrig ida no pr·oximo mes. 

Com relacao ao mes anterior a area esta acrescida em 13 ,65%, passando a ser 

86.982 ha. Com prod ut ividade de 878 kg/ ha (-1,01 %), aguarda-se uma producao de 76 .347 

t, maior 12,51%. 

PERNAMBUCO- A area a ser colhida nesta safra esta estimada em 1 .630 ha, maier 35,83% 

qu e a prevista no mes anterior . Com rendimento medio esperado de 845 kg/ha. superior 

5,63%. devera ser obtida uma . prod ucao da ordem de 1.377 t. maior 43,44%. As 

alterac6es ocorridas este mes devem-sa a revis6es e ajustamentos em f ace de problemas 

ou fatos especificos de ambito municipal , port a nto sem justificativas de carater 

generalizado. 
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31. SOJA (em grao) 

A colheita marcha para o seu final. sendo que na Bahia, Minas Gerais, Sao 

Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ela ja foi concluida . Os numeros deste mes 

estao bern proximos daqueles informados em abril, pois nesta fase da lavoura, somente 

pequenos ajustes ocorrem, sem alterar substancialmente o quadro para a safra . A area 

neste mes , situa-se em 12.221.438 ha maior 0,33% que a domes passaco e maior 16 , 13% 

que ada ul tima safra (10 . 523.629 ha). 

A produ~ao que no ano passado alcan~ou 18 .020.677 t e acrescida em 31,41% 

indo para o patamar de 23.680.650 t. Relativamente a abril, dita produ~ao cresceu 

0,61%, face a modifica~6es na Bahia (+0,02%), Minas Gerais (-0,63%), Sao Paulo 

(+0,51%), Parana (+1,50%) , Rio Grande do Sul (+1.43%), Mato Grosso (+0,66%) e Goias 

(+0,23%) . 

As informa~6es que se seguem, sao dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas 

Agropecuarias (GCEAs). 

MINAS GERAIS Com o final da colheita eo inicio da comercializa~ao, pequenos 

ajustes foram feitos, na area colhida e produ~ao obtida, face a altera~6es na regiao 

Nordeste do Estado, onde verificou-se que alguns plant i os foram afetados pela fot·te 

estiagem durante a fase de flora~ao. 

Tem-se entao para o Estado, uma area colhida de 591 . 261 ha, maior 22,25% que 

a do ano passado e 1,00% que a do ultimo mes. 

0 rendimento medio atingiu 1.998 kg/ha. 

A produ~ao obtida de 1. 181.134 t e maior 26,89% que a conseguioa em 1988 . 

SAO PAULO - Colheita concluida em todas regi6es. Os dados mostraram que a area 

colhida ficou em 575 . 455 ha, maior 12,28% que a da ultima safra. 

A produ~ao situou-se em 1.149.818 t. 

Os produtores nao demonstram pressa em negociar seus estoques, embora o 

mercado nao acuse nenhuma perspectiva de recupera~ao a curto prazo . 

0 pre~o esta osc i lando entre NCZ$ 15,00 e 17,00 a saca de 60 quilos . 

PARANA - 0 levanta~ento de campo domes de maio, identificou o plantio de 15.000 ha 

cultivados com soja tardia nas Regi6es de Cascavel e Londrina, elevando desta forma, 

a area plantada para 2 . 415 .000 ha . 
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Praticamente toda soja ja foi colhida, restando tao somente algumas areas no 

Centro-Sul do Estado, cujos plantios foram realizados no mes de janeiro. 

A situa~ao da colheita atinge 99% da area produtiva e apresenta-se da 

seguinte maneira. 

Area colhida - 2.390.850 ha 

Produ~ao obtida- 5.048.737 t 

Produtividade - 2 . 105 kg/ha 

A soja colhida neste final de safra caracteriza-se como de boa qualidade . A 

cota~ao do produto no mes, variou entre NCZ$ 14,00 e 15,50 a saca de 60 quilos . 

Calcula-se que no final periodo, apenas 35% da produ~ao estimada para o Parana, tenha 

sido comercializada. 

As lavouras remanescentes atravessam todo estagio de matura~ao, prontas para 

a colheita. 

A expectativa de produ~ao, face a identifica~ao de novas areas passa a ser 

de 5.075.000 t do produto . 

RIO GRANDE DO SUL -A area de colheita e estimada em 3.680.105 ha, superando a de 

abril em 0,44% . Com .o rendimento media esperado em 1.723 kg/ha a produ~ao devera 

situar-se em 6.338.999 t. 

Ate o momenta mais de 80% da area ja foi colhida, com a comercializa~ao 

realizando-se lentamente, pais os produtores aguardam melhores pre~os, baseados nos 

baixos estoques no Paise a possibilidade de outra seca nos EUA. 

Entretanto, e urn jogo perigoso, pais a safra americana tern possibilidade de 

situar-se em 50 milhoes de toneladas. nao restabelecendo o equil ibrio ent re oferta e 

demanda, mas cert amente provocando a queda dos pre~os . Acresce o fato de que daqui 

para diante, havera maior pressao de oferta no mercado interno, vista que ate 15 de 

julho, devem veneer os custeios dos sojicultores. 

No mes em tela, a produto foi cotado entre NCZ$ 14,50 e 16,00 a saca de 60 

qui los. 

MATO GROSSO Colheita concluida, com a area situando-se em 1.698.599 ha, maior 

' 28,75% que a do ultimo ana. 

A produ~ao de 3.665 . 681 t corresponde~ a expectativa, ja que o clima 

favoreceu o desenvolvimento vegetativo da lavoura . 0 maior problema do produtor, 

nesta safra, esta em encontrar uma· sa ida para a comercial iza~ao, ja que a cota~ao do 

produto nao paga os custos de produ~ao e os financiamentos de custeio. Em fun~ao 

disto, a produ~ao encontra-se armazenada, sem comercializa~ao minima e sem que os 

produtores acertem o seu debito de custeio com a rede bencaria. 
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Os movlmentos relnvldicatorlos come~am a ganhar campo, com passeatas. 

interrup~oes de trafego em rodovias e ruas da capital. 

32. SORGO (em grao) 

A produ~ao naciona1 esperada para o sorgo, totallza 268.284 t, Inferior 

9,45% a obtida na safra passada (296.269 t). A area prevista e de 185.911 na 

(-5,05%). 

Com rela~ao ao mes de abril. sao observados os acresclmos de 5,51% e 6,00% 

na area plantada e produ~ao esperada. respectivamente. 0 Rio Grande do Norte 

apresenta pequenas modlfica~oes. 

A seguir, as informa~oes dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarlas 

(GCEAs). 

CEARA - Ajustes nas estimativas dos municiplos produtqres, acusam uma perda de 60,20% 

na area plantada, que e agora de 236 ha. Com produt\vidade de 1.119 kg/ha (-11,75%), 

preve-se uma produ~ao de 264 t. inferior 64,89%. 

PERNAMBUCO De acordo com novas informa~oes, pri~cipalmente dos municipios malores 

produtores, Ouricuri e Custodia, a area plantada apresenta uma _diminui~ao de 43,61%, 

sltuando-se em 3.947 ha. 0 indice de produtlvidade e de 1.231 kg/ha (-17,93%), e 2 

produ~ao prevista perfaz um total de 4.860 t (-53,71%). 

SAO PAULO- Estima uma area plantada de 33.100 ha, maior 8,12%, a informada em abril. 

Com produtividade de 2.127 kg/ha (-3,32%), e esperada uma produ~ao de 70.400 t, maior 

4,51%. 

RIO GRANDE DO SUL- A area destlnada a colheita nesta safra e de 47.608 ha, inferior 

0,15%. Esta redu~ao decorre de novas lnforma~oes de diversos munlcipios produtores, 

onde a seca impediu a realiza~ao de alguns plantios. Com a produtividade de 1.574 

kg/ha, acresclda em 5,21%, devido as condi~6es cllmaticas favoraveis, aguarda-se uma 

produ~ao de 74.955 t (+5,08%). 

MATO GROSSO DO SUL - Em decorrencia de novas informa~6es das zonas produtoras que 

1nformam nesta epoca do ano. a area plantada obteve em rela~ao a abril um ganho de 

230,16% passando de 3.541 ha para 11.691 ha. A produtiv1dade prevista esta em torno 

de 1.536 kg/ha (+2,401.), e a produ~ao e da ordem de 17.961 t, superior em 238,18%. 
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Para este mes, a previsao para a cultura do sorgo, e a seguinte: area 

plantada 6 . 100 ha (+30,90%), producao esperada 11 .640 t (+22, 14%) e a 

produtividade- 1.908 kg/ha (-6,701.) . 

33. 'TOMAH 

A producao nacional prevista para o tomate totaliza 2.407.220 t, com um 

acrescimo de 0,02% em relacao a safra anterior. 0 rendimento media de 37.539 kg/ha 

decresceu 1,93% e a area a ser colhida aumentou 1,99% e deve ra alcancar 64 . 126 ha. 

Em confronto como mes anterior, as estimativas de area e producao sofreram 

modificac6es em razao de alterac6es abse rvadas nos seguintes Estados: Maranhao (area 

+1,29% e producao +1, 19%), Ceara (area +0,85% e producao +0, 14%), Rio Grande do Norte 

(area +112,82% e producao +147,20%), Paraiba (area -2,03% e producao -1,93%), 

Pernambuco (area +9,37% e producao +11, 11%, Sao Paulo (area +18,70% e producao 

+18,38%), Rio Grande do Sul (area +0,34% e producao -0,33%) e Mato Grosso (area 

+10,47% e producao +12,88%). 

Sao divulgadas, neste mes, as primeiras estimativas dos Estados do Amazonas, 

Roraima e Bahia. 

Seguem-se as informac6es dos Grupos de Coordenacao de Estatisticas Agropecuarias 

( GCEAs): 

AMAZONAS Em seu primeiro levantamento informa uma area de 70 ha que diminuiu 

28,57%, em relacao a ultima safra . A produtividade esperada de 8.000 kg/ha subiu 

3,29% e a producao reduzida em 26,22% devera atingir a 560 t. 

RORAIMA -como estimativa inicial registra uma reducao de 57,14% na area plantada ou 

a plantar, que atinge a 3 ha. Com um rendimento media esperado de 13 . 000 kg/ha, menor 

39,73% e aguardada uma producao de 39 t, inferior 74,17%, quando comparada com a 

safra passada. 

MARANHAO- Registra um incremento na area de 1,29%, comparativamente ao mes anterior, 

o que equivale a 4 ha,-segundo informac6es da COREA de Sao Bento. 

A area plantada passa agora para 315 ha e a producao esperada de 10.~68 t, 

cresceu 1, 19%, eo rendimento media de 32.279 kg/ha, ficou menor em 0,091.. 

55 



I 10! 

~I ~B G~E"-'I:....:.C,.,E,_,_P.!:!A_G"-!..>:RQ~----'L""'. E,_,V...:.:A"-'N_c_T A"'-'M-"'[=-'-~ N,_,T..><.0'-"'--5 ~I S"-T'-""E ~A TI C 0 D A P R 0 D U C A 0 A GR J C 0 LA MAI0 /89 

RIQ GRANDE DO NORTE - Multo embora a cultura ainda se encontra em fa se de inten~~o de 

P.lantio e d iante da expectat iva da obten~ao de bans pre~os no mercado, foram fatores 

que contribuiram indire tamente para o maier cultlvo do tomate elevando a area em 

112,82% e que atinge a urn total de 664 ha, comparatlvamente, ao informado no mes 

anterior. 

A produtivldade de 31.797 kg/ha, majorada em 16,15% aumentou a produ~~o 

total esperada para 21.113 t que ficou acrescida em 147,201.. 

PARAIBA- Informa redu~~o _ de 20 ha na area plantada, o que representa um decrescimo 

de 2,031., no total que atlnge a 967 ha, em confronto com os dados domes anterior. 

Esta diminui~~o decorre de novas informa~6es da COREA de - Camplna Grande, onde os 

produtores descapitalizados n~o completaram as area programadas. 

0 acrescimo de 0,10% no rendimento media que alcan~a 37.052 kg/ha, e 

resultante do ajustamento das estimativas e a produc~o esperada menor 1,931. registra 

35.829 t. 

PERNAMBUCO- A amplia~ao das areas irrigadas nos projetos as margens do Sao Francisco 

levou aos municipios de Petrolina e Juazeiro a instala~~o de novas industrias de 

aproveitamento do tomate, em consequencia o cultivo da solanacea vern crescendo a cada 

ano, constituindo-se num dos principais produtos da economia estadual. A area 

plantada ou a plantar e de 16.405 ha, ultrapassando em 9,37% as informacoes do mes 

anterior, eo rendimento media de 35.556 kg/t1a cresceu 1,59%, aumentando a producao 

esperada em 11,11% prevendo-se uma colheita de 583.303 t . 

SAO PAULO - 0 excesso de chuvas nos meses de fevereiro e mar~o. o dificil acesso so 

credito e as altas taxas de juros, sao motives que podem levar os produtores, mais 

adiante, a reduzirem suas areas de plantio. 

A falta de acordo entre tomaticultores e industrias processadoras estao 

levando os agricultores a entregarem o produto a CEAGESP, onde o preco pela caixa de 

22 quilos alcan~a NCZ$ 12,00 eo preco pago pelas industrias esta em torno de NCZ$ 

2,00 . 

A area plantada, com urn aumento de 18,70% atinge a 16.747 ha, a 

produtividade reduzida em 0,27 passa para 41.708 kg/ha e a producao esperada de 

698.480 t, fica elevada em 18,38% em confronto com as 1nformac6es domes anterior. 

RIO GRANDE DO SUL - A area de colheita do tomate e de 2.668 ha e supera em 0,34%, ou 

sejam em 9 ha a estimativa domes passado. Acusaram acrescimos de areas plantadas 

alguns munlcipios de 4 microrregi6es: Encosta da Serra Geral (+3 ha), Fumicultora de 

Santa Cruz do Sul (+1 ha), Santa Maria (+3 ha) e Colonial de Erechlm (+2 ha). 
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A produtividade esperada de 20.126 kg/ha, menor em 0,671. e prevlsta uma 

colhelta de 53.697t, dimlnuida em 0,331.. 

34. TRIGO (em grao) 

Alem de Sao Paulo e Parana, cujos dados ja eram conhecidos mes passado, sao 

informados os primeiros numeros para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Aguardam-se as informa~6es primelras de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Goias e Distrito Federal, para que se complete o elenco das Unidades da Federa~ao 

onde 0 produto e levantado. 

A area destlnada ao cultivo, alcan~a nos Estados informantes, 2.222.890 ha 

menor 4,321. que a colheita nestes mesmos Estados na ultima safra. 

A produ~ao situa-se numa expectativa de 3.854 . 730 t, ainda para os mesmos 

Estados informantes. 

As informa~6es dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarias (GCEAs), sao 

as seguintes . 

MINAS GERAIS - A area destinada ao plantio em primeira informa~ao e de 8.884 ha, 

menor 6,681. que a colhida na ultima safra . A redu~ao decorre da falta de 

financiamento para a presente safra. 0 atual levantamento mostra a grande 

concentra~ao do produto, nas regi6es do Triangulo Mineiro. Alto Paranaiba e Sao 

Francisco, notadamente do cultivo de inverno ou irrigado, cujo plantio agora se 

inicia. A queda do rendimento media relativo a safra passada (12,33%) passando de 

2.872 para 2 . 518 kg/ha, deve-se ao aumento do plantio de sequeiro . A safra dever a 

alcan~ar 22.371 t. 

MATO GROSSO DO SUL - A primeira estimativa do GCEA/MS para a cultura de trigo e de 

270.000 ha, 27,76% inferior a area plantada na safra 1989. 

Os fatores que concorreram para este desestimulo, foram: 

- Indefini~ao em tempo habil para o produtor, do VBC e do pre~o 

mini mo. 

- Dificuldades na libera~ao do credito para custeio . 

Nesta safra, as opera~6e? de plantio foram realizadas, atendendo as normas 

recomendadas pela assistencia tecnica. Contudo a situa~ao climatica apresenta-se 

desfavoravel, vista que a precipita~ao pluviometrica e insuficiente. As ultimas 

chuvas ocorreram no final de abril. por ocasiao do plantio. 
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As var1edades ma1s ut111zadas foram a Anahuac e IAC-13, par serem mals 

resistentes e terem ciclo precoce. 

0 custo da semente oscila entre NCZ$ 15,00 e 18,00 a saca. 

Com um rend1mento media esperado em 1.200 kg/ha, espera-se que a safra 

alcance 324 .000 t. 

MATQ GRSSQ A cultura a1nda e uma Incognita no Estado. A area e 1n1cialmente 

est1mada em 60 ha. Se o rend1mento media atinglr os 3 . 700 kg/ha esperados, ter-se-a 

uma produ~ao de 222 t. 

35. UVA 

A produ~ao nac1onal esperada de 709.153 t 1nformada neste mes, e inferior em 

7,24% que a obtida na safra passada. A area destinada a colheita de 59.249 ha e maior 

em 1,901. eo rendimento media de 11.969 kg/ha e menor em 8,971.. 

Em relacao ao mes anterior, a area e maior em 1,521.. A produ~ao eo 

rendimento media sao menores em respectivamente 2,761. e 4,22%. 

Santa Catarina apresenta neste mes, os dados finais de colheita. 

A seguir, as informacoes dos Grupos de Coordena~ao de Estatisticas Agropecuarias 

(GCEAs). 

PERNAMBUCO Em fun~ao de ajustes nos dados de alguns municipios, em rela~ao ao mes 

anterior, as estimativas sofreram alteracoes passando a ser as seguintes: area 

destinada a colheita 797 ha (+13,861.), producao esperada- 11.064 t (+12,90%) e. 

rendimento media- 13.882 kg/ha (-0,84%). 

SAO PAULO - Informa em rela~ao ao mes anterior, ajustes nos dados finais de colheita. 

A area colhida de 9.029 ha sofreu um acrescimo de 5,16% enquanto que a produ~ao 

obtida de 11.064 t eo rendimento media de 11.562 kg/ha, apresentam decrescimos de 

respectivamente, 5,90% e 10,52%. 

PARANA - Apresenta em rela~ao ao mes anterior, modificacoes no dados finais de 

colheita, a saber: area colhida 2.615 ha (+7,61%), producao obtida- 29.643 t 

(+1,66%) e rendimento media- 11.336 kg/ha (-5,53%). 

Deve ser ainda salientado que estes numeros nao sao definitivos uma vez que 

no final do inverno (agosto/setembro), serao imcorporados os dados de producao das 

colheitas temporas. 
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SANTA CATARINA - Informa o t~rmino da colheita no Estado. Em relac~o a ~afra passada, 

os dados finais aprese.ntam quedas e sao os segu intes : area colhida 5.446 ha 

(-1,91%), producao obtida 74 . 323 t (-4,45%) e rendimento m~dio - 13.647 kg/ ha 

( -2. 597.). 

RIO GRANDE DO SUL - A area destinada a colheita de 40.349 ha informada neste mes, ~ 

maier em 0,37% que a informada no mes anterior. Este acr~scimo ~ decorrente de 

informacoes de municipios da Encosta ae Serra Geral (Barao, Feliz, Ivoti e Gramado 

principalmente), Colonial do Baixo Taquari (Lageado, ·Encantado, Mucum, Nova Brescia, 

Relvado. Boqueirao do Leao ~ outros), Colonia l do Ijui (Augusto Pestana, Iju1 e 

Ajuricaba, principalmente) e Campanna (Santana do Livramento). 

Com um renaimento m~dio de 11.777 kg/ha. menor em 3,40% em virtude das 

chuvas excessivas na colheita da principal regiao produtora do Estado (Vinicultora de 

Caxias do Sul ), aguaraa-se uma proaucao de 475.190 t, menor em 3,04%. 
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GCEA - GRUPO DE CDOROENACAO DE £STATIST/CAS AGROPECUARIAS 

COORDENADORES ESTADUAIS 

RO JOSE ALEXANDRE T DE SOUZA AV DUQUE DE CAXIAS, 1223 
78 900 - PORTO VELHO TEL : (069 ) 22 13077 2213658 

AC ELDER DE OLIVEIRA COSTA RUA BENJAMIN CONSTANT, 506 
69 900 - RIO BRANCO TEL: (068) 2241382 2241490 

AM ADELAIDE MORAIS DA MOTA RUA LOBO D ALMADA , 272 
69 000 - MANA US TEL: (092) 2320188 2320086 

RR JOSE MARIA DOS SANTOS SERRA O AV GETULIO VARGAS, 76-E CENTRO 
69 300 - · BOA VISTA TEL : (095) 2244425 2244103 

PA JAIME FREIRE CAMPOS AV GENTIL BITTENCOURT, 418 
66 000 - BELEM TEL: (091) 2245364 2227595 

AP ' RAUL TABAJARA LIMA E SILVA AV FAB, 1465 
68 900 - MACAPA TEL: (096 ) 2223574 2222796 

MA FRANCISCO ALBERTO BAS'iOS DE OLIVEIRA RUA JOAOUIM TAVORA, 49 
65 900 - SAO LUIZ TEL: (098) 2226316 2220350 

PI NILSON DE MIRANDA LEAD RUA SIMPLICIO MENDES, 436 NORTE 
64 020 - TERESINA TEL: (086) 2224161 2224163 

CE FRANCISCO OCTAVIO CUNHA PIRES RUA MAJOR FACuNDO, 733 10 AND 
60 000 - FORTALEZA TEL: (085) 2435455 2315352 

RN JOSE GONCALVES DE CARVALHO PRACA PEDRO VELHO, 435 
59 020 - NATAL TEL: (084) 2221426 2223695 

PB EDU ELOY RUA IRINEU PINTO, 204 
58 000 - JOAO PESSOA TEL: (083) 2411560 2411640 

PE ALUISIO ARAUJO CAVALVANTE RUA DO HOSPICIO. 387 
50 060 - RECIFE TEL: (081) 2215921 2310811 

AL PAULO CEZAR DE SOUZA RUA TIBURCIO VALERIANO, 125 
57 000 - MACEIO TEL: (082 ) 221'1531 2232665 

SE GERALDO DE MELO MENEZES RUA RIACHUELO, 1017 
49 000 - ARACAJU TEL: (079) 2228198 2220634 

ElA JOSIEL ALVES DE MORAIS AV ESTADOS UNIDOS, 50 
40 000 - SALVADOR TEL: ( 071) 2439277 2439185 

; ! 

MG CARLOS AlBERTO PEREIRA RUA OLIVEIRA, 523 
30 000 - BELO HORIZONTE TEL: ( 031) 2230554 R2 R41 

I ES REYNALDO ANTONIO OUINTINO RUA DUQUE DE CA XIAS, 217 
29 010 - V!TORIA TEL: (027) 2233971 2235026 

RJ GERALDO MODENESI HERZOG RUA HUMA IT A, 85 
22 260 - RIO DE JANEIRO TEL: (021) 2862498 2864097 

SP ~ONCALO MANDEL B L DAVID RUA URUSSU!, 93 
04 542 - SAO PAULO TEL : (011) 2826219 8830077 

PR JORGE MRYCZKA RUA CARLOS DE CARVALHO . 552 
80 000 - CURITIBA TEL: (041) 2349122 2241978 ' 

sc LAURO PIMENTEL JU~IOR RUA JOAO PINTO, 12 . . 

88 000 - FLORIANOPOLIS . TEL: (0482) 441421 441725 .. --· ·• 
' .-

RS RAUL FERNANDO EHLERS . RUA AUGUSTO DE CARVALHO, 1205 
90 010 - PORTO ·'A. LEGR!;: T-EL: (0512) 286444 285792 

- . MS FATMATO EZZAHRA SCHABIB HANY RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1431 
79 013- CAMPO -GRANDE TEL: (o6n 7211902 7211525 

< 

.MT TIAGO PEREIRA AV XV DE NOVEMBRO, 235 
A , 78 040 - CUIABA TEL: (065) 3222121 3222225 

: .i 

- ~-~---:- JOVINO PIRES DA -SILVA AV TOCANTINS, 675 
-, 74 {)00 - GOIANIA ... '·· · TEL: ( 062) .' 2245243 2257622 

'DF ANTONIO JOSE DE SOUZA BIFFi SCS - QUADRA 06 BLOCO A 5 ·ANDAR 
70 .. 300 - BRASILIA TEL: (061) 2268546 2246897 ·- .. . --· .... . 

~· ~= .. :.- -~ . -
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