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IBGE/CEPAGRO 

2. Ti\BELA - STNTESE sobre a evo1ut;iio das variaveis ~REA e PRODUCAO 

para 1977. 

1 9 7 7 

PRODUTO AGRfCOLA Prognostico da evo1u~iio de areas p1antadas 
produ~oes esperadas em re1a~iio a 1976 

~rea (\) Produ~io (\) 

1. Algodao herb a ceo . . 22,65 32,95 

2. Amendoim (la.safra) - 19,68 - 14,38 

:s. Arroz. ............. - 9,32 - 2,47 

4. Batata ing1esa 

(la. safra) •..•.••. 4,89 3,13 

s. Can a de a~ucar .... 1,35 1,16 

6. Ceho1u . ........... 13.32 14,00 
' 

~ Fe i j ao (la. safra) 1,30 3,14 

d. Fum .> . ............. 2,38 11,01 

:\ · ;.~rH:>n :.. ....... ' .... - 16,56 - 11,63 

.I ' · 'an<lioca .. ........ - 1,98 - 4,28 

L . ·ii l to . ............ 3,60 4,03 

1 2 . Soj;J. ......... ..... 6,84 8,43 

13. Tomate ............ 5,83 4,86 
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3. RELATORIO APRECIATIVO SOBRE AS ALTERA~OES DAS VARI~VEIS CONSIDERADAS NO PROGNOSTICO 

~ SAFRAS PARA 1977, POR PRODUTO AGRTCOLA. 

3. 1 • ALGODAO HERB~CEO 

As perspectivas para a cultura do algodao herbaceo no Centro-Sul se 
mostram bastante favoriveis para a safra de 1977. Para o conjunto das unidades da fed! 
ra~ao onde o produto e cultivado, nas regioes Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e previsto um 
acrescimo de 22,65% na area plantada em relacao a safra passada e um incremento de 
32,95% na producao esperada. 
Segue-se a descricao do prognostico sobre algodao herbaceo, por Unidade da Federacao, no 
Centro Sul. 

MINAS GERAIS - Segundo investigacoes realizadas nas areas de producao e consoante a ana 
lise dos aspectos que influenciaram as intencoes de plantio dos produt£ 

res, o GCEA-MG concluiu pela manutencao dos niveis de producio esperados para 1976, haja 
vista que a deficiencia de oferta de sementes para plantio na principal regiao produtora, 
impediu a plena realizacio dos plantios ora estimulados,por sensiveis melhoriasde precos 
para o produto nesta proxima safra. A atual expectativa admite uma recuperacao das ! 
reas afetadas pela seca em 1976, o que podera causar um aumento de producio na proxima 
colheita na ordem de 43%, motivado esse acrescimo pela melhor produtividade esperada 
(628 kg/ha) em relacao 'a obtida em 1976 (458 kg/ha). 

SAO PAULO - Considerando os precos pagos aos produtores na safra de 1976 e a perspectiva 
de mercado favoravel para o proximo ano agricola, pode-se prever expansao da 

area plantada em cerca de 12%. 0 rendimento medio obtido na safra passada foi de 1 323 
kg/ha e admitindo-se uma produtividade minima esperada de 1 300 kg/ha, a producio podera 
atingir 348 400 t ou urn pouco mais, representando um acrescimo de 18% em relacao a co 
1 he1ta de 1976. 

PARA~ - As perspectivas de incremento de 32% na area da malvacea para a safra de 1977 
estao sendo confirmadas, demonstrando que os cotonicultores responderam ao ap! 

lo da ampla campanha de incentive e assistencia tecnica desenvolvida pelos orgaos gover 
namentais. Os informes disponiveis situam a area de plantio para a proxima safra em 
255 800 ha. 
0 preco minima estipulado de Cr$ 78,00 por arroba do tipo 5, fibra 30/3~que representa 
urn incremento de 71,6% em relacao ao preco da safra anterior,visou incentivar o desenvo_l 
vimento da cultura, evitando que o abastecimento ~ nterno fosse comprometido. 
No mercado externo, a forte recuperacao da demanda mundial de algodao, associada a uma 
producao apenas urn pouco maior que a de 1976, prenuncia, segundo tecnicos da CFP, a man~ 
tencao de precos relativamente altos. 
A cultura continua radicada na regiao norte que detem 97,5% da area total prevista. 0 
restante da area de cultivo situa-se na regiao oeste. 
Ate o final de outubro mais de 80% da area prevista ja havia sido plantada, devendo o 
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restante efetivar-se na la. quinzena de novembro. 
A disponibilidade de sementes atendeu 'a demanda dos cotonicultores. Foram ofertadas, a 
proximadamente 33b 000 sacas de 30 kg, das quais mais de 60% foram convenientemente tra 
tadas. 
Dentre as variedades, as mais procuradas foram a IAC-13 e RM-14 e, de um modo geral ad 
quiridas 'a razao de Cr$ 225,00 para a semente tratada e Cr$ 110,00 para a nio tratada, 
por saca de 30 kg. 
Emmiid1a,foram ut111zadosde 27 a 30kg desementEStratadas,por hectare e de 45 a 50 kg de 
sement6sem tratamento como espa~amento de 1,10 m entrelinhas e 10 plantas/metro linear, 
para posterior desbaste, permanecendo 5 a 6 plantas/m linear. 
0 cred1to para custe1o da lavoura continua sendo sufic1ente e ate o momenta nio se tem 
notl c fa cfa fa 1 ta de qua lquer f nsumo que seja importante na condu~ao da lavoura, a nio : , 
ser de fertilizantes no NORTE NOVISSIMO DE UMUARAMA. 
A produ~io da safra 76/77 devera situar-se ao redor de 378 000 t, representando um acre~ 
cimo 'de 34% sobre a ultima safra. Uma das maiores preocupa~oes dos cotonicultores res1 
de na escassez de mio-de-obra, principalmente por ocasiao da colheita. 
F1nalmente, hi que se mencionar que,nio obstante o incremento de 32% na area de cult1vo, 
recuperando em parte a coton1cultura paranaense, os pr1ncipais problemas que cercam a 
cultura ai nda pers i stem: 
- Insuficiencia de colhe1ta mecanizada tornando o processo quase que inte1ramente manual, 

onerando bastante OS CUStOS de produ~ao; 

- Incidencia expressiva de pragas e molestias; 

- Necessidade de ma1or volume de capital de giro por unidade de area. 

MATO GROSSO - A irea de algodio para o Estado, ja neste lQ prognostico1 deveri ser super1 
or, no min1mo, em 4% da cultivada na safra anterior, com possibilidades de 

sensivel acrescimo. 
A maioria das sementes sao provenientes dos Estados de Sio Paulo e Parana,ja que existem 
poucos produtores es.pecializados no Estado. 
Atualmente a euforia para o cultivo do algodao deve-se ~s boas cota~oes e demanda do pr~ 
duto na safra passada, e agora tambem, pela garantia do pre~o pela CONAB, considerado r! 
zoivel pelos agricultores. 
Para refor~ar o animo dos agricultores, soma-se o rendimento media de 1 190 kg/ha atingi 
do na safra de 1976 e a pequena incidencia de pragas e molestias. 
Em 1977 e esperada uma produ~ao de 53 228 t se a produtividade observada s1tuar-se em 
1 110 k~ /ho , podendo ser superior, se OS rendimentos atingirem 0 nivel da Ultima safra. 
Ronu•;nopolis, municipio que ja foi conhecido como "rainha do algodao" e que nas ultimas 
safras havia reduzido sensivelmente seu cultivo, voltou nesta safra a ter area signific! 
tiv~ em rela~io ao total da area prevista do Estado. 
As variedades mais plantadas sao RM-4, IAC-12 e IAC-13, sendo que o pre~o , da semente 
branc~ (sem tratamento) e de Cr$ 120,00 a saca de 30 kg e a semente tratada (c011 insetici 
da e fungicida), Cr$ 220,00 a saca de 30 kg. 
Noventa por cento da area pr~vista a ser plantada no Estado esta distribuida nos municT 
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pios das microrregioes de Rondonopolis, Campos de Vacaria e Mata de Dourados. 

GOlAS - Os bons pre~os alcan~ados na safra de 1976 voltaram a animar os produtores tradi 
cionais de a1godao a expandirem as areas de cu1tivo desta ma1vacea. Levantame~ 

tos rea1izados pelo GC~A-GO em 100 municipios .goiapos1 permitiram verificar, com base nos 
volumes de financiamentos solicitados e venda de sementes,que a area podera experimentar 
um acrescimo de mais de 180% sobre a cultivada anteriormente e situando-se em 69 450 ha. 
Por outro lado, ut11izando uma produtividade de 1 600 kg/ha, ou seja, a midia do ultimo 
trienio, a produ~ao mlnima esperada sera de 111 120 t. Entretanto, ha reais possibilid! 
des de serem atingidos OS rendimentos mediOS da ultima safra (1 800 kg/ha), OCOrrendo 
entao, o aludido incremento da produ~ao. 

3.2 - AMENDOIM (1a. SAFRA) 

0 incremento da area cultivada para a safra anterior foi motivado P! 
los pre~os minimos a nlvel de produtor, considerados favoraveis. Entretanto, como essas 
cota~oes de pre~os estavam superiores ao vigente no mercado externo, houve retra~ao de 
industriais e comerciantes, inibindo as exporta~oes e ocasionando, consequentemente, di 
ficuldades na comercializa~ao interna do produto. Provavelmente, os fatos apontados sao 
os maiores responsaveis pelo decrescimo de 20% previsto na area de cultivo no Centro-Sul, 
para colheita em 1977, com repercussao de uma redu~ao de 14% na produ~ao esperada em r! 
la~ao a ultima safra. Outre fator que possivelmente esta concorrendo para a retra~ao de 
cultivo do amendoim e a expansao da lavoura algodoeira. 

SAO PAULO- A tendencia para a proxima safra e a estabiliza~ao da cultura. Assim, pode-
-se considerar como estimativa de area plantadaia mesma area da safra de 

1976. Contudo, nao sera surpresa se acontecer uma pequena retra~ao dessa area, levando
-se em conta que alguns fatores, como: suscetibilidade as varia~oes climaticas com 
prejulzos a qualidade do produto e varia~oes bruscas de pre~os, tragam desisti~ulo aos 
produtores. Como decorrencia, o GCEA-SP preve um decrescimo de 1,21% na area de culti 
vo e produ~ao esperada de 254 300 t, igual a obtida na ultima safra. 

PARANA - A oleaginosa,a cada safra que passa, sistematicamente, vem apresentando retra 
~ao na area cultivada. 

Para a safra de 1977, os informes disponlveis dao conta de nova redu~ao, estimando-se em 
~ 

carater preliminar, uma area de cultivo da ordem de 46 700 ha, inferior em 22% a area da 
safra anterior. 
0 des1nteresse dos agricultores pela oleaginosa decorre, principalmente, da pouca rent! 
bilidade que a mesma oferece, da ausencia de sementes selecionadas a custos razoaveis , 
for~ando o uso de sementes comuns e gerando baixa produtividade. 
Ressalte-se que a area a plantar, ora estimada, possa sofrer modifica~oes, uma vez que 
em algumas areas produtoras nao houve ainda defini~ao dos agricultores sabre 0 cultivo 
do amendoim. 
Os dados disponiveis que assinalam a distribui~ao regional das areas plantadas permitem 
prever o cult1vo de 88S na regiao norte, 10% na regiao oeste e 2% no leste. 
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A cultura continua sendo explorada, predominantemente, na regiao norte, onde e conduzida 
com maior objetivo comercial. 

A explora~ao da cultura nas regioes Leste/Oes te, a excessao de algumas lavouras situada5 
no Extrema Oeste,e voltada mais para o auto - consume. 
Praticamente a area mais expressiva destinada ao cultivo ja se encontra plantada em sua 
quase totalidade como usa de sementes comuns do produtor. As variedades mais utiliza 
das foram: CATETINHO VERMELHO, CATETO BRANCO e TATU. 
De urn modo geral as lavouras em desenvolvimento atravessam o estagio de germina~ao e ate 
0 per1odo em analise, 0 estado sanitaria era born . 
A produ~ao a ser esperada para a safra de 1977 devera situar- se entre 50 000 a 60 000 t. 

RIO GRANDE DO SUL - A cultura do amendoim nes te estado sulino nao possui maior expressao 
economica,e e produzido em minifundios. 

A . produ~ao de amendoim nao e utilizada para a industria de oleo, pois como grande incen 
tivo da soja, nao ha mais razao para o seu cultivo. Este produto e utilizado quase que 
exclusivamente pela industria de confeitarias. 0 cultivo do amendoim e feito .da forma 
mais rudimentar com sementes proprias de ma qualidade, precario prepare de solo, sem a 
p11ca~ao de fertilizantes, inexistencia de financiamento e de pesquisa experimental que 
poss•moferecer aos ag r icultores variedad es de melhor produtiv idade. 
Na safra de 1976, foram plantados 8 816 ha, com uma produ~ao de 9 200 t , e produtividade 
observada de 1 044 kg/ha. 
Para 1977 e previsto urn decrescimo aproximado de 5% na area de cultivo1com igual 
cussao na produ~ao esperada. 

repe!. 

MATO GROSSO - Com urn decrescimo previsto de cerca de 75% na area cultivada para a safra 

de 1977, a area plantada devera situar-se ao redor de 14 000 ha. Com a e~ 
pectativa da produtividade de 1 300 kg/ha (foram obtidos 1 277 kg/ha na safra anterior), 
a produ~ao esperada devera ficar entre 17 000 a 20 000 t. 

A explica~ao e baseada principalmente pela dissemina~ao da cultura da soja que concorre 
diretamente com o amendoim ja que sao culturas similares, com a diferen~a de que a soja 
apresenta varias vantagens sabre amendoim, como:maior facilidade na obten~ao de semen 
tes de boa qual i dade, de financiamento e de mecaniza~ao; pouca ou nenhuma incidencia de 
pragas e molestias; menor exigencia em solos (cultivada em terras de campo e cerrados) , 
ao passo que o amendoim exige solos mais ferteis. 
Alem disso, a soja tern atingido maior produtividade, melhor comercializa~ao e rendimen ,. 
tos industriais mais expressivos em oleo e proteinasJdo que 0 amendoim. 

Baseado nos fatos menc1onados,o GCEA-MT acrescenta que a area cultivada do amendoim esta 

em decadenc1a no Estado, devido ~ substitui~ao pela soja e tambem pelo algodao, possibl 
litando uma serie de vantagens ao agricultor e a ind~stria. 
Como a comercializa~ao da safra anterior foi boa, houve demanda de sementes selecionadas .. 
acima da expectativa de oferta/fazendo com que as quantidades pastas a venda se mostra~ 

sem insuficientes, mesmo com a retra~ao de cultivo e fossem cotadas a altos pre~os . 

A semente mais utilizada e a TAT~ sendo vend;da a Cr$ 50,00 a sc/25 kg. Da area previ~ 

ta a ser plantada no Estado 1cerca de 95% localizam-se nas MRH CAMPOS DE VACARIA e MATAS 
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DE DOURADOS. 

GOlAS - Embora o amendoim seja cu1tura inexpressiva no estado goiano, pois em 1976 a 
cusou uma area co1hida de apenas 300 ha com a produ~ao de 390 t, o GCEA-GO preve 

crescimento de areas cu1t1vadas na ordem de 66%, situando-a em 500 ha. Com a produtivi 
dade esperada de 1 300 kg/ha, igual ~ obtida na safra deste ano, e estimada uma colheit; 
de 650 t. 

3.3 - ARROZ 

A safra brasileira de arroz em 1976 face a expansao de cerca de 20% 
em rela~ao a area cu1t1vada em 1975, conduziu a maior produ~ao rizicola ja observada no 
Pais. A queda dos pre~os do produto, dificuldades e morosidade na comercializa~ao e in 
suficiencia de armazenagem (Centro·Oeste), foram fatores decisivos para a retra~ao de 
cultiVO com vistas a colheita de 1977, em que pese OS esfor~OS dispendidos pelos orgaos 
governamentais para a solu~ao destes problemas, inclusive com a forma~ao de estoques reg~ 
ladores e politica agressiva de exporta~ao do produto. 
Os prognosticos levam a um decrescimo provave1 de 9% na area de cu1tivo do Centro-Sul e 
redu~ao de 2 a 3% na produ~ao esperada, visto que a produtividade obtida na safra ante 
rior foi prejudicada por estiagens no ciclo vegetat ive da cultura (MG, GO e MT) e chuvas 
excessivas na colheita nestas e outras regioes produtoras de arroz. 
Entretanto, e possivel o atingimento de produ~ao equivalente a ultima safra. 
Apenas Minas Gerais e Rio Grande do Sul prognosticam acrescimos na area cultivada para a 
safra de 1977. 

MINAS GERAIS - Apos as analises dos fatores que possam influenciar o plantio do produto, 
o GCEA-MG concluiu pela manuten~ao dos atuais niveis de produtividade,te~ 

do em vista tratar-se de um produto de explora~ao tradicional largamente utilizado na 
abertura de fronteiras agricolas. Acusa-se urn deficit de sementes certificadas da ordem 
de 2 140 t, todavia,nao influente nos plantios, pois 0 uso e quase totalmente de semen 
tes comuns. 
Mantendo-se, a expectativa dos plantios ja realizados1 e previsto um acrescimo de 6% S£ 

bre a area cultivada em 1976 situando-a em 900 000 ha. Caso nao ocorram fenomenos clima 
ticos adversos, podera ser obtido urn rendimento de 1 150 kg/ha. Este rendimento podera 
sofrer me1horas como i ngresso gradativo de areas tecnicamente cultivadas com estimu1os 
do programa de Varzeas Omidas (PROVARZEAS). A produ~ao esperada na ordem de mais de 
1 000 000 de toneladas, representa urn aumento de 8% sobre a safra anterior. 

ESPIRITO SANTO - A previsao e de decrescimo da area cultivada na ordem de 5% atribuiveis 
aos seguintes fatores : 

- Escassez de mao de obra, voltada para a cultura; 
- Ocupa~ao de areas com pastagens, notadamente em regioes arrozeiras e representativas 

nas duas ultimas safras. 
0 preparo do solo ainda se processa de forma empirica, de · maneira geral, por siste 
mas manual e de tra~ao animal. 0 plantio ja se inicia em todo sul do Estado e de modo 
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geral, devera estender-se ate mar~o do proximo ano, principalmente no norte. A semeadu 
rae feita a "lan~o " na regiao dos grandes vales (Anchieta, Serra, Aracruz, Linhares e 
parte de Colatina). No restante do Estado e feita em linhas, de forma direta ou pelo 
transplante de mudas. No sistema a "lan~o ·~ vern sendo utilizadosde 120 a 150 kg/hade se 
mentes; no segundo sistema, de 30 a 40 covas de sementes e de 20 a 25 covas de mudas. 
Apesar da redu~ao da area, em termos de previ sao, espera-se uma safra normal no que se 
refere 'a produtividade,ja que toda a politica agropecuaria do Estado esta voltada para es 
ta meta. 
Os projetos regionais especificos atingirao apenas a 14% da massa de produtores, e a area 
a ser assist ida esta em torno de 9 240 ha , o que representa 20% da area prevista para a 
cultura. 
0 fator pre~o nao tern grande inf luencia, visto que 0 produto obtido nao apresenta a qu! 
l i dade de outros mercados produtores e que sao comercializados no Estado. Todavia, co~ 

fiando-se na continua~ao das condi~oes climati cas reinantes, podera ocorrer uma produtl 
vidade bern superior e ao redor de 1 500 kg/ha, elevando substancialmente o atual progno! 
tivo de 50 000 a 55 000 t. 

RIO DE JANEIRO 0 arroz no Estado e cultivado nas varzeas umidas que ocupam a maior pa! 
te dos vales nas regioes norte litoral sudoeste. Os solos sao em sua 

maioria hidromorficos e do grupo dos aluvionais. 0 clima favorece~a rizicultura nestas 
regioes, embora os totais mensais de precipita~ao durante todo ciclo vegetative, nao al 
cancem as quantidades exigidas pela planta. 
Embora existam aqueles que acham tratar-se de arroz irrigado, na realidade o que aconte 
ce1 e que se cultivam algumas variedades irrigaveis: no entanto, a maier produ~ao esta i~ 
timamente ligada as condi~oes climaticas favoraveis, notadamente na fase de forma~ao das 
panTculas. 
As pr1nc1pa1 s variedades cultivadas, em ordem decrescente de plant io sao : "Ab.:il", "Paga 
o(vida", "Mangote", "H{brido Texas Patna" e IAC-435. 
A perspect1va do produto para a safra de 1977 nao e das melhores, pois houve frustra~ao 

da safra anterior , em decorrencia da prolongada estiagem no norte do Estado, centro mal 
or produtor da cultura. Por outre lade, a rizicultura fluminense e feita mais em fun~ao 
do hab1to adquirido, chegando quase a tradi~ao, e nao pelo que possa representar para a 
econom1a agricola do Estado. Paralelo a esse fate, existe outre de maier relevancia que 
e a entrada no mercado consumidor do arroz gaucho, goiano e maranhense, que se sobrepoe 
pela melhor qualidade. 
Obviamente, nao existem condi~oes de expansao da lavoura, apesar de todo o interes se dos 
tecni cos da EMATER-RJ no sentido de procurar induzir os rizicultores do Estado a cultiv! 
rem vari edades que mais se adaptem ~s condi~oes de clima. 
Outre fator limitante1e a falta de financiamentos adequados, o que tern gerado o abandono 
da explora~ao. 

t prevista uma area plantada para a safra de 1977 igual a anter ior com repercussao seme 
lhante a produ~ao obtida em 1976 se mantidos os niveis de produtividade observados na or 
dem de 1 506 kg/ha. 
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SAO PAULO - Os pre~os sofreram acentuada queda durante a safra de 1976, conquanto os 
produtores tivessem alguma compensa~ao com o aumento da produtividade. Con 

tudo, esse aumento nao foi diretamente proporcional ao declinio dos pr~os 1 trazendo como 
conseqUencia o desistimulo aos rizicultores paulistas. Preve-se, portanto, redu~ao de 
10 a 15% na area plantada para colheita em 1977. 

PARAN~- Mais de 85% da area total prevista para o cultivo do cereal, ja tinha sido pla~ 
tada ate 0 final domes de outubro, devendo 0 plantio estar totalmente conclui 

do em novembro. 
As ultimas informa~oes permitem preverocultivo de 577 000 ha, inferior em 7% a area 
plantada na safra anterior. 
C1tam-se como principals causas responsaveis pela retra~ao de area que ora se verifica: 
- pre~os nao estimulantes pago ao produtor na safra de 1976; 
- redu~ao do numero de fileiras de arroz no cultivo 1ntercalar, em virtude da boa rebro 

ta~ao dos cafezais recepados; 
- limita~no de mercado, em decorrencia da excelente produ~ao da safra de 1976, mas sem 

qualidade para exporta~ao. 
A maior concentra~ao da area cultivada verifica-se na regiao norte, que detem 60% do cul 
tivo. 
A seguir vern a regiao leste com 27% e regiao oeste com 13%. 
0 uso de sementes selec1onadas e muito restrito e a maior parte do plantio foi efetivada 
com sementes proprias da safra anterior, as vezes, submetidas a tratamento. 
As variedades mais procuradas foram a IAC-1246, Pratao, L-369, Bico preto, IAC-57 e Ja 
guari. 
Em med1aestio sendo utilizadt$de 30 a 50 kg de semente por hectare e adquiridos na faixa 
de Cr$ 3,70 a Cr$ 5,70 o kg. 
A produ~ao esperada para 1977 situa-se, ao redor de 980 000 t. 

SANTA CATARINA - A tendencia para a proxima safra e manter estavel a area cultivada com 
arroz irr1gado no estado catarinense. 

Entretanto, o arroz de sequeiro, cultivado nas regioes norte e oeste do Estado podera 
ter sua area reduzida pelas baixas produtividades observadas em rela~ao ao cultivo irrl 
gado, bern assim, aos pre~os vigentes para este tipo de arroz oor nao serem estimulantes.Es 
te produto, na safra de 1976, foi comercializado pelo produtor ao pre~o de Cr$ 68,00 a 
Cr$ 72,00/sc 50 kg. 
Ha disponibilidade do produto nas cooperativas e a maior parte foi entregue ao Banco do 
Brasil pelo pre~o m1nimo, 
Em conjunto, para a area ocupada pelas lavouras de sequeiro e irrigado no Estado, e pr! 
visto urn decrescimo ao redor de 5% no cultivo e urn pequeno acrescimo (3%) na produ~ao e~ 

perada,dado que e estimada uma produtividade de 2 200 kg/ha, pouco superior a observada 
em 1976 (2 039 kg/ha). 

RIO GRANDE DO SUL - 0 plantio de arroz encontra-se em plena desenvolvimento. Calcula-se 
que tenham sido plantados apenas 40% da area total prevista em virtude 
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das chuvas excessivas que atrasaram o preparo do solo. Comparativamente a safra del976, 
espera-se um acrescimo de 3% na area para a safra de 1977. Financiamentos e insumos fo
ram colocados a disposi~~o do rizicultor, mas os mesmos se ressentem da falta de comer 
cializa~ao do arroz produzido na safra deste ano. 
Ex1st1ndo ainda no Estado, arroz em poder do produtor, nao sera surpresa, devido a estes 
fatos, se, apos a conclusao do plantio, se verifique uma area plantada inferior a culti 
vada na ultima safra. 
Com a previsao do plantio de 535 000 ha, e estimada uma produ~ao ao redor de 1 900 000 t. 

MATO GROSSO - Cultura de maior expressao no Estado, principalmente pelo baixo custo de 
produ~ao, facilidade de mecaniza~ao, sem maiores problemas de pragas e m£ 

listias, refor~ada pela caracterTstica de ser uma cultura de abertura para a forma~ao de 
pastagens. 
Embora as boas caracterTsticas economicas que cercam a rizicultura em Mato Grosso,a sua 
expansao no sul do Estado vem sendo limitada pelas condi~oes climaticas que tem se mos 
trado adversas, nas ultimas safras. 
Assim1 o prognostico para a safra de 1977 e de um decrescimo de 7% na area cultivada, P£ 
dendo entretanto, permanecer a atual area de cultivo. 
Explica-se esse fenomeno, pela decisao conjunta e geral dos meios de credito e assiten 
cia tecnica no sul do Estado, de incentivar o plantio de areas iguais de arroz e soja , 
ou mesmo da parcela maior com a cultura da soja, que tem sua comercializa~ao segura, fa 
c11 e rapida, resistente as intemperies devido~a sua raiz pirotante e profunda, ao con 
trario do arroz, chegando a conclusao que esta leguminosa devera ser o sustentacula do 
agricultor, pois dificilmente ocorre frusta~ao em suas safras. 
Embora possa diminuir significativamente a area plantada com arroz que sera substituida 
por soja no sul do Estado, no norte,a previsao e de expansao da area cultivada 1 ja que 
nao ocorrem as adversidades climaticas (estiagem, geadas, etc.) e recebem os incentives 
do POLOCENTRO. 
£ estimado o cultivo aproximado de 1 400 000 ha de arroz para a proxima safra , devendo 
proporcionar uma produ~ao ao redor de 1 700 000 t 1se verificada uma produtividade de 
1 200 kg/ha, podendo ser mais expressiva seas condi~oes climaticas se mostrarem favora 
veis durante o ciclo vegetative da cultura. 
As variedades de sementes mais procuradas sao IAC 1247 e IAC 1246. 
As sementes fiscalizadas do arroz nao sao problemas devido a produ~ao (pelos associados) 
das cooperativas do sul do Estado, que as exportam para o norte. 

A cota~ao do saco de 50 kg de sementes de arroz esta em torno de Cr$ 100,00 a Cr$ 120,00. 

GOlAS - 0 GCEA-GO, com base nos projetos de arroz irrigado em implementa~ao no Estado, 
preve para a safra de 1977 o plantio de 8 000 ha, correspondendo a um aumento de 

3 436 ha, visto que na ultima safra foram cultivados 4 564 ha.Por outro lado, o cultivo do 
sequeiro, com dificuldades na comercializa~ao, pre~os vigentes considerados baixos pelo 
produtor, agravado por problemas de armazenamento e falta de secadores para o produto, 1~ 
vam a perspectivas de um decrescimo de 26% na area cultivada, situando a produ~ao esper! 
da ao redor de 1 200 000 t se alcan~ada a produtividade de 1 200 kg/h~. pois na ~ltima 
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safra foi observado 0 rendimento medio de 1 153 kg/ha. 0 incremento da pecuaria com a 
forma~ao de pastagens na regiao rizfcola tambem e urn dos motivos que estao levando a re 
tra~ao do cultivo de arroz de sequeiro. 

3.4 - BATATA INGLESA (la. SAFRA) 

As perspectivas da bataticultura no Centro-Sul para a safra de 1977 
dao conta de urn acrescimo provavel ao redor de 5% na area de cultivo, situando-a em 
122 000 ha. 
A produ~ao esperada e estimada em 1 200 000 t,o que representara urn aumento de pouco 
mais de 3% da obtida em igual safra neste ano. 
Os fatores que mais tern limitado a expansao da area cultivada com batata inglesa nas r~ 

gioes produtoras do Pais, residem na insuficiencia de oferta de batata-semente certific! 
da e falta de sistema de armazenagem adequado para o tubercula, quer para semente como 
para o consumo, aviltando os pre~os nos anos de boas safras, pois sendo urn produto muito 
perecivel,obriga o produtor a comercializa-lo logo apos a colheita. 

MINAS GERAIS- A principal limita~ao para a expansao da bataticultura no estado mineiro 
e a falta de sementes certificadas. Isto impediu que muitos agricultores 

se dedicassem ao seu cultivo. Gra~as, entretanto, a urn programa estadual para batata-s~ 
mente, foram semeados 3 500 ha na safra de inverno, para certifica~ao, os quais deverao 
fornecer sementes em quantidade suficiente para manter a area cultivada no Estado. Com 
uma area de 14 000 ha, inferior apenas em 2% da realizada na safra anterio~ e prevista 
uma produ~ao de 137 000 t, mantendo-se 0 nivel de produtividade da ultima colheita. 

~AO PAULO - Com urn mercado bastante favoravel em 1976, a tendencia e de expansao da area 
em cerca de 10% para a proxima safra. 

Assim, e esperado urn plantio de 14 600 ha que podera originar uma colheita de 185 000 t, 
mantida a produtividade observada na safra anterior e que ficou entre 12 700 a 
12 800 kg/ha. 

PARANA - Os dados disponiveis, indicam que para a safra de 1977 deverao ser plantados ! 
prox imadamente 42 900 ha, cuja area de cultivo revela-se superior em 15% a da 

safra anterior. 
Na regiao leste, onde se concentra 95% do plantio total, a cultura e praticada em quase 
todas as microrregioes que a compoem. 
Na regiao norte, onde se situa apenas 2% da area cultivada no Estado1a evolu~ao r.a area 
plantada deve atingir a 16%1sendo praticada em escala comercial somente na MRH-278 (No~ 

te Velho de Venceslau Braz). 
Na regiao oeste. onde se localiza 3% da area total, a evolu~ao devera atingira 27%, sendo 
que a finalidade de cultivo e mais, visando 0 auto-consumo. 
Para o plantio, a util1za~ao maior foi de sementes proprias do produtor. 
Das variedades importadas, geralmente procedentes da Holando e Alemanha, destacaram-se: 
BINTJE, DELTA, PATRONES e RADOSA. 
0 custo das sementes foi muito variado, dependendo do tipo utilizado. As variedades im 
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portadas foram adquiridas a uma razao media de Cr$ 10,00 o kg. 
nao sel ecionadas, foram adqui rida s numa faixa de pre~os que 
Cr$ 1,60 o kg. 

As de procedencia local, 
oscilou de Cr$ 0,95 a 

0 transcorrer de boas condi~oes climati cas, com born tempo e distribui~ao regular de ch~ 

vas, bern como o tratamento previa dispensado ao tubercula , vern concorrendo para o born de 
, senvolv imento da cultura, fazendo prever uma excelente safra. 

A ter ,continuidade as atuais c ondi~oes climaticas em que a cultura se desenvolve, e esp~ 
rada uma produ~ao ao redor de 490 000 t. 

SANTA CATARINA - Esta cultura de la. safra apresenta importancia para a produ~ao de se 
mentes. Para consumo nao mostra tendencias de crescimento, mas estab~ 

lidade na area cultivada, sendo previsto ate urn decrescimo d 2 000 ha no cultivo. Com 
a produtividade esperada de 8 000 kg/ha,e estimada uma produ~ao de 96 000 t, podendo ser 
urn pouco superio~ seas condi~oes climaticas forem plenamente favo raveis. 

RIO GRANDE DO SUL - A cultura se manten estavel no estado gaucho com a perspectiva de urn 
pequeno acrescimo na area cultivada para a safra de 1977 e previsto 

em 3%. Assim, a area de cult ivo devera situar-se entre 38 000 e 39 000 ha. 
Para a produ~ao esperada de aproximadamente 260 000 t tem prevista uma produtividade de 
6 800 kg/ha. A cultura da batata no Estado e realizada em sua grande maioria nas pequ~ 

nas propriedades. 
0 grande problema da produ~ao de batata e 0 pre~o ofertado ao produtor, pais sendoum pr~ 
duto altamente perecivel, logo apes a colhei ta deve ser comerci alizado, pais nao existe 
sistema adequado de armazenamento para o tubercula. 
A produt ividade vern crescendo gradativamente, ano a ano . Este fato deve-se a diversos 
fatores, tais como: 
a) Financiamento por parte de orgaos oficiais e particulares, propiciando a maior util~ 

zacao de insumos modernos (sementes selecionadas, fertilizantes, tratamentos fito-sa
n1tar1os); 

b) Ass1stenc1a tecnica mais efetiva ao bataticultor. 
Ate o perlodo de informa~a~ja se ti~ha efetivado o plantio de 90% da area prev is ta para 
o cult1vo1 nao se registrando falta de sementes e fertilizantes. 

3.5 - CANA DE ACOCAR 

Embora deva ocorrer incremento em plantios novas de cana de a~ucar , 
nao so por encontrar-se bastante promissor 0 mercado internaciona l de acuca r e pela am 
pliacao do mercado interno, bern assim, os incentives previstos pe1o Programa Naciona1 do 
~1coo1, a area p1antada e des tinada ao corte em 1977 devera permanecer estave1 com um 
crescimento previs to de apenas 1,35% no Centro-Su1, ou seja,de1 241 000 para 1 258 OOOha 
A producao esperada situa-se ao redor de 67 000 000 t, superior em 1,16% a obtida na u1 
tima safra nas regioes consideradas. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa para 1977 uma area p1antada e destinada ao corte de c! 
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na de a<;ucar em superffcie praticamente igual a colhida em 1976. Referido prognostico 
decorre de observa<;oes do comportamento da agro-industria a<;ucareira e da agro-industria 
do alcool, onde se incluem as inumeras destilarias para aguardente . As usinas de a<;ucar 
vem lutando COm seriOS problemas de pre<;O para 0 produto, OS quais sao deficitarios em 
rcla<;ao aos custos atuais de produ<;ao. 0 Programa Nacional do Alcool ainda nao incorp£ 
rara para 1977 novas areas de colheita. Os grandes projetos encontram-se em fase de im 
planta<;ao. 
As pequenas unidades de aguardente demandam apreciavel volume de cultivo, os quais, en 
tretanto, encontram-se tolhidos em sua expansao por extrema dificuldade de manuten<;ao da 
mao de obra necessaria. Em uma area a ser colhida de 183 000 ha, e prevista uma produ<;ao 
de 6 700 000 t, representando 0,16% inferior a obtida em 1976 . .. 
ESP!RITO SANTO - 0 GCEA-ES apresenta uma previsao de aumento de area plantada na ordem 

de 11 %, influindo nesse crescimento os seguintes fatores: 
- expansao de areas nos municipios de Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiaca, para 

atender a demanda de usinas do Espirito Santo e do Estado do Rio de Janeiro; 

- incremento de areas de cultivo pa.ra o provimento de materia prima a Usina de Linhares. 
Outro fa tor de relevancia, e o aumento da cota estadual do a<;ucar advogada pelo Estado e 
atendido pelo IAA, isto e,de 633 474 sacas/ano para 1 233 474 sacas / ano, com vistas a im 
planta<;ao da Usina de Linhares. 

RIO DE JANEIRO - A cana de a<;ucar no Estado do Rio de Janeiro, apresenta uma serie de 

problemas de ordem socio-economica que concorrem como fator de limita 
<;ao na expansao da lavoura, senao vejamos: 
a) As usinas existentes, obsoletas e de baixa produtividade, se constituem na maior limi 

ta<;ao para o aumento de consumo da materia prima, impedindo o crescimento da area cul 
tivada; 

b) A falta de assistencia tecnica, exce<;ao feita as areas de cultivo controladas pelo 
IAA, tern se constituido em outro fator de limita<;ao da produtividade e produ<;ao, vez 
que, OS fornecedores das Usinas sao formados na sua maioria, de pequenos plantadores; 

c) Finalmente, o fechamento de varias usinas em decorrencia da compra de suas quotas por 
industrias paulistas. 

Pelos motivos acima expostos, a lavoura a<;ucareira do Rio de Janeiro, apresenta uma for 
te tendencia a estabiliza<;ao. 

SAO PAULO- Conquonto exista aumento consideravel na procura de materia prima face a ins 
tala<;ao de novas destilarias de alcool e amplica<;ao na, produ<;ao do a<;ucar 

paulista, espera-se para a safra de 1977 a manuten<;ao dos niveis a area plantada e 
destinada ao corte para a proxima safra e consequente estimativa da produ<;ao em 
46 000 000 t. 

PARAN~ - A perspectiva da area destinada ao corte na safra de 1977 esta na dependencia 
da fi xa<;ao das cotas de produ<;ao de a<;ucare 'alcool a serem autorizadas pelo IAA, 

bern como da amplia<;ao da capacidade de industrializa<;ao das usinas de a<;ucar. 
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As incursoes realizadas junto as usinas de beneficiamento do produto instaladas no Par~ 

na, permitem antever sensiveis incrementos nas areas de plantio, estimando-se em princi 
pio, uma evolu~ao na ordem de 11 %, que resultaria numa area de aproximadamente 58 OOOha. 
fl produc;ao esperada, devera s ituar-se ao red or de 3 000 000 t, cons iderando-se uma prod!!_ 
tividade media de 52 000 kg/ha. 

SANTA CATARINA - Ha perspectivas para acrescimo na area plantada em estabelecimentos de 
propriedade das usinas em virtude da maior demanda de materia prima. 

Ha uma capacidade de moagem para 1 milhao de toneladas que foi ociosa na safra de 1975 em 
quase 70%. 
r previsto 
24 260 t. 

urn acrescimo de 30% na area plantada para a proxima safra, 
A produc;ao esperada gira em torno de 1 100 000 t. 

situando-a em 

RIO GRANDE DO SUL- A cultura da cana de ac;ucar para fins industriais e mais expressiva 
no litoral norte do Estado visando o atendimento de materia prima p~ 

ra a usina da PROGASA, bern assim, aos engenhos de aguardente e rapadura. Para 1977 e es 
timado um acrescimo de quase 10% na area plantada e destinada ao corte, ou seja, ao re 
dor de 45 000 ha. 
fl produc;ao prevista, com a produtividade de 21 470 kg/ha se ~itua entre 900 000 a 
1 000 000 t, representando um aumento de 7% em relac;ao ao . obtid~ ' neste ano. 

MATO GROSSO - A area considerada para a safra de 1977 sera -a mesma da safra anterior ja 
que somente a partir do 

mo suporte de materia prima as usinas 
landia e Rio Brilhante. 

proximo ano sao previstos pl_antios para atuarem co 
de alcool que se instalam no~ municipios de Sidra " . -

No momenta, as atividades desenvolvidas giram em torno da intensifica~ao de produc;ao de 
mudas em viveiros para futuros transplantes. 
Para 1978 devera entrar em funcionamento a nova usina Jaciara no municrp;o ,_de mesmo nome 
em que a quota do IAA oficial sera de 600 000 sc de 60 kg/safra. 
Varias experiencias de competic;ao de variedades estao sendo realizadas pela usina . Jaci~ 
ra, como objetivo da obtenc;ao de varieda¢es mais resistentes e de maior produtividade 
vis_ando substituir as existentes de baixa produtividade e infestadas de pragas e moles 
tias: 
A area plantada e destinada ao corte em 1977 podera se situar inferior em 15% da colhida 
neste ano, isto e, de 10 932 para 9 270 ha. Com a produtividade esperada de 44 400 kg/ha 
e previ sta uma prodw;ao ao redor de 400 000 t. 

GOI~S- A cultura da cana de ac;ucar se mostra expressiva, com carater industrial,apenas 
nos municipios de Goianesia e Santa Helena de Goias, onde estao localizadas usi

nas de ac;ucar . A area plantada e destinada ao corte em 1977 deve acusar urn decrescimo 
de 22%, situando-se em 14 600 ha, com igual repercussao em 584 000 t, para um rendimento 
media de lavoura de 40 000 kg/ha. 
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3.6 - CEBOLA 

Com exce~ao do Parana, que acusa urn pequeno decrescimo na area pla~ 

tada com cebola para a safra de 1977, as demais unidades da federa~ao produtoras no Cen 
tro Sul fazem prognosticos de expansao da area cultivada. Os bons pre~os com que foi C£ 
tada a cebola, a nivel de produtor na safra deste ano, levaram os agricultores a exp&~ 

dir suas areas de cultivo, bern assim, a perspectiva de mercado favoravel e a decisao dos 
orgaos governamentais de controlar ou ate impedir as importa~oes. 

No Centro-Sul e previsto o cultivo de 55 692 ha, superior em mais de 13% da area plant~ 

da na ultima safra, sendo esperada uma produ~ao de quase 400 000 t, ou seja, como incre 
mento de 14% sobre a obtida em 1976. 

MINAS GERAIS - A area plantada para 1977 devera sofrer substancial acrescimo. Admite-se 
que em decorrencia dos estimulos governamentais como promo~oes, concursos 

de produtividade, controle de importa~ao e outros,deverao concorrer para o acrescimo pr~ 
visto de 84% na area plantada. Aliados a estes estimulos deve-se mencionar os bons pr~ 

~os alcan~ados pelo produto na ultima safra. Ja se registra sensivel aumento na procura 
e aquisi~ao de sementes. Alguns especialistas ligados a cultura temem a ocorrencia de 
superprodu~ao, caso se generalizassem no Pais os niveis de expansao da area cultivada pr~ 
vista para o estado mineiro. Em uma area de 4 000 ha e produtividade esperada de 4 607 
kg/ha,e esperada uma produ~ao de 18 a 19 000 t. 

SAO PAULO - 0 ano de 1976 foi compensador para os produtores pois os pre~os obtidos fo 
ram considerados satisfatorios. Com a expectativa de mercado favoravel e a 

nao ocorrencia de importa~oes, e possivel que a produ~ao da safra de 1977 atinja a 
145 000 t, ou seja, urn aumento em torno de 9% sobre a produ~ao obtida em 1976. 

PARAN~ - As especifica~oes tecnicas para a cultura sao bastante flexiveis quanta ao me 
lhor periodo de plantio e esta muito na dependencia das condi~oes climaticas em 

que se desenvolve. Por isto nao e raro encontrarem-se plantios precoces e tardios, is 
to e, fora da epoca mais indicada para 0 cultivo. 
No Estado, a cultura e predominantemente exp1orada na regiao leste. 
A area plantada para a safra de 1977 esta estimada em 6 920 ha, que se apresenta ligeir~ 
mente inferior (2%) ~ da safra passada. 
As variedades mais procuradas foram a Amarela dos Canaries, Baia Periforme e Ma~a. 
Os municipios de maior expressao na cultura continuam sendo IRATI, CAMPO LARGO, LAPA CO~ 
TENDA, PALMEIRA, PRUDENTOPOLIS e IMBITUVA. 
No mes de outubro a cultura se encontrava totalmente plantada. 
As condi~oes climaticas no periodo, foram favoraveis a cultura. 
Para a safra de 1977 esta sendo esperada uma produ~ao ao redor de 25 000 t. 

SANTA CATARINA - 0 born pre~o alcan~ado na ultima safra, a existencia de armazens para r~ 

cebimento e conserva~ao do produto na zona produtora e a enfase dada p~ 

la pesquisa para a cebola, prometem acrescimo na area cultivada. r previsto 0 cultivo 
de 6 872 ha, superior em 16% do ocorrido na ultima safra. 
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A produ~ao esta estimada em 52 000 t, representando urn acrescimo de quase 22% sobre a sa 
fra de 1976. 

RIO GRANDE DO SUL- Com vistas a safra de 1977, o plantio da cultura da cebola ja foi con 
cluTdo neste estado sulino. · Em rela~ao ao anode 1976, houve urn a 

crescimo de 15'.t na area cultivada, situando-a em 22 800 ha com a consequente repercussao 
na produ~ao esperada que e de 155 500 t. A expansao da cebolicultura no Rio Grande do 
Sul deve-se aos melhores pre~os com que foi cotado o produto na ultima safra. 

j,7- FEIJAO (la. SAFRA) 

De acordo com os prognosticos para a la. safra de feijao no CentrQ 
Sul em 1977, verifica-se urn acrescimo de apenas 1,30% na area plantada em rela~ao a ulti 
rna safra. 
r prevista uma area de cultivo de 1 317 888 ha, estando a produ~ao estimada em 881 638 t, 
superior em 3,14% da obtida nesta mesma safra em 1976 e que corresponde a urn acrescimo a 
proximado de 37 000 t. 
Ha perspectivas de acrescimos na area plantada de feijao (la. safra), nos Estados de Sao 
Paulo (14%), Santa Catarina (6%) e Parana (3%); manuten~ao das areas cultivadas em Minas 
Gerais e EspTrito Santo, e decrescimos em Goias (55%), Mato Grosso (35%) e Rio Grande do 
Sul (3%). 

MINAS GERAIS - Sao muito controvertidos os prognosticos existentes para o produto. Fontes 
ligadas a Secretaria de Agricultura com base em observa~oes do comportame~ 

to de r;re~os pagos ao produtor, admitem urn crescimento de 10 a 30% para o produto, cons i 
derado muito otimista. 
Ja a FAEMG- Federa~ao de Agricultura de Minas Gerais, consoante depoimentos co1hidos com 
seus associados, admite em termos g1obais das duas proximas safras(aguas+secas)um decrescl 
mode 15 OOOha,dev ido aos riscos que amea~am a cultura e os baixos pre~os alcan~ados a nT
vel de produtor. 0$ pre~OS Vigorantes na ultima safra nao beneficiaram OS produtores, OS 

qua i s entregaram o produto logo apos a colheita,ficando o lucro em maos de i ntermediarios. 
A vista da controversia de opinioes e mais, fazendo referencia em informa~oes colhidas no 
campo pelo corpo tecnico da EMATER, o GCEA-MG optou pel a manuten~ao dos nTveis atuais pro.s. 
nosticando estabiliza~ao da area plantada, pois e muito grande a dificuldade de sementes 
para plantio, tanto devido ao seu alto custo, como a falta de disponibilidade junt o aos 
produtores. 

ESPlRITO SANTO - As opera~oes de preparo do solo para o feijao iniciaram na la . qu i nzena 
de setembro e se prolongaram ate 0 mes de novembro. r realizada a enxa 

da e em algumas areas utilizam a tra~ao mecanica e animale utilizada a queimada. 0 pla~ 

tio teve inTcio em outubro e ainda nao foi concluido. 
0 prognostico e de manuten~ao da area cultivada de 32 580 ha apesar de em algumas regioes 
ja se fazerem sentir os efeitos danosos das chuvas prolongadas. 
Os projetos regionais especificos atingirao apenas a 12% dos produtores e a area a ser as 
sistida e de 12 339 ha representando 38% da area prevista para a cultura. 
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0 fator pre<;o podera influir fortemente em face da demanda ser muito maior do que a ofe!_ 
til, em conseqUencia de frusta<;ao das safras de 1976, a nivel nacional. 
£ possivel que possa atingir o cultivo de 40 000 ha; entretanto, com base na area normal 
mente p1antada e produtividade ao redor de 290 kg/ha,i prevista uma produ<;io de 9 350 t. 

SAO PAULO - Ha grande expectativa com re1a<;io a proxima safra levando-se em conta os ele 
vados pre<;os ofertados em 1976. Preve-se, assim, que poderio ser plantados 

cerca de 130 000 ha, superando em 14% a area de feijao da la. safra deste ano. Contudo, 
a produtividade e sempre baixa em Sao Paulo e avaliada para a proxima safra em 450 kg/ha 
o que devera originar uma produ<;io ao redor de 58 000 t, superior em 25% da obtida em 1976. 

PARAN~ - As u1timas informa<;oes provenientes das Comissoes Regionais de Estatisticas Agr~ 
pecuarias situam a area plantada para a la. safra de 1977 em 666 700 ha, ou se 

ja, apenas 3% superior a cultivada na ultima safra. Evidencia-se que OS novos niveis de 
pre~os mlnimos fixados para a cultura, pouco ou quase nenhuma influencia exerceram na dis 
posi<;ao dos agricultores em aumentar suas areas de cultivo. 
Na regiao norte se concentra 42% da area total de plantio e cultiva-se principalmente o 
feijao de cores. 
A principal fase, no momenta, e a de tratos culturais, observando-se praticas de combate 
'as ervas daninhas. A ocorrencia de pragas i normal para o periodo e nio constituem moti 
vo de preocupa<;io. 
Nas regioes leste/oeste, onde se localiza 36 a 26%, respectivamente, do plantio estadual, 
a cu1tura atravessa o estagio final de germina<;io e se encontra em pleno desenvolvimento 
vegetativo. Nelas o estado geral das lavouras e born, e a incidencia de pragas e moles 
tias e considerada fraca. As condi<;oes c1imaticas transcorreram favoraveis ao desenvolvl 
mento das plantas. 
Para esta safra esta sendo aguardada uma produ<;io em torno de 500 000 t, superior em ap! 
nas 1% da obtida em 1976. 
0 cultivo em pequenas areas, a susceptibilidade a pragas e mo1istias e ausencia de seme~ 

tes se1ecionadas aliado ao baixo lndice tecnologico utilizado, tanto na colheita como no 
p1ant1o, constituem os principais entraves no desenvolvimento da leguminosa. 

SANTA CATARINA - Ha tendencia para acrescimo da area cultivada em virtude do born pre<;o do 
produto no mercado, conseqUencia da frustada safra anterior. £ previsto 

o p1ant1o de 120 000 ha, superior em 6% da area cultivada em 1a. safra e colhida em 1976. 
Nao ha mais disponibilidade de sementes selecionadas pois o pequeno volume ofertado foi 
totalmente adquirido pelos produtores. 
0 bom desenvolvimento da cultura, assim como sua aceita<;io pelos agricultores torna-se 
diflcil prognosticar, porque e uma cultura de grandes riscos. 
Caso as condi<;oes climaticas se mostrem plenamente favoraveis durante o ciclo vegetative, 
e esperada uma produ<;io ao redor de 96 000 t, superior em quase 40% da obtida em igual S! 
fra neste ano . 

RIO GRANDE DO SUL- A area de cultivo do feijao da la. safra para 1977, acusa um decrescl 
mo de mais de 3% quando comparada a igual safra colhida em 1976. 

16 



0 plantio no [stado ja foi conclu1do, porem OS dados de area nao sao ainda definitivos , 
pois diversos munic1pios produtores nao confirmaram as areas que seriam plantadas. 
0 Estado cultiva principalmente feijao preto e que representa 90% da area total plantada. 
A area cultivada com feijao no Rio Grande do Sul vern caindo de ano a ano, pois o produto 
apesar de sua importancia e,conomica e valor nutritive para a alimenta~;ao da popula~;ao, e 
cultivado de forma rudimentar, com produtividades muito baixas pelo uso de sementes de ma 
qualidade e em lavouras do tipo familiar, sujeitas a grande incidencia de pragas e mole~ 

tias que nao sao normalmente combatidas. 
Nao e usada aduba~;ao, o prepare do solo e deficiente e tambem raramente e realizado trata 
mento fitossanitario. 
Como rendimento medic esperado de 800 kg/ha, caso as condi~;oes climaticas sejam favora 
vets, e prevista uma produ~;ao de 104 000 a 105 000 toneladas, praticamente a mesma obtida 
em igual safra de 1976. 

MATO GROSSO - Primeira previsao com informa~ao abaixo da area colhida da safra 75/76 devl 
do 'a falta de informa~oes para esta cultura de alguns munic1pios que atras_! 

ram o seu plantio, motivado pelo adiantamento das chuvas que ocorreram frequentemente na 
cpoca da queimada das matas nos municipi9s das agencias de Aquidauana, Poxoreo e outras, 
pegando os agricultores de surpresa. 
Conforme informa~oes recebidas, a area plantada nesta la. safra de feijao nao devera ati~ 
gir a area da safra anterior explicado pela rna .queimada das matas em alguns municipios C£ 
mo decorrencia de chuvas caidas prematuramente, pelo alto pre~o das sementes que em deter 
minadas regioes atingema Cr$ 1 000,00/sc 60 kg e pelos incentives dadasaos cultivos de a! 
roz e de soja. 
£ previsto um decrescimo de 34% na area a ser plantada para a la. safra de 1977 quando 
comparada ao cultivo anterior, situando-a em aproximadamente, 14 000 ha. Com a produtivl 
dade esperada de 860 kg/ha, ·caso as condi ~oes ambi enta is se mos trem favoravei s, devera o 
riginar uma colheita de 12 000 t, inferior em 35% da obtida em 1976. 

GOlAS - o inicio da esta~ao chuvosa em outubro, com precipita~oes bastante intensas, tem 
prejudicado as opera~oes de prepare do solo para o plantio de feijao da la.safra. 

Com perspectivas desfavoraveis,o GCEA-GO estima o decrescimo de 55% na area de cultivo em 
rela~ao a safra anterior, situando-a em 10 000 ha. Com a produtividade de 600 kg/ha I e 
prevista uma produ~;ao ao redor de 6 000 t. Caso as condi~oes climaticas me1horem,e possl 
vel que a redu~ao de cu1tivo nao se fa~a nos niveis esperados, podendo ser sensivelmente 
superior ao atual prognostico. 

3.8 - FUMO 

0 prognostico das areas cu1tivadas com fumo no Centro-Sul para a sa 
fra de 1977 estima urn crescimento de 2,38%, situando-~em 212 300 ha . Acusam expansao de 
areas plantadas em re1a~ao a safra deste ano os Estados do Parana (15%) e Rio Grande do 
Su1 (5%); manuten~ao da area de cu1tivo em Santa Catarina e redu~oes de areas em Goias 
(38%), Mato Grosso (24%) e Minas Gerais (4%). Na produ~ao esperada no Centro-Sul,e pr! 
visto urn acrescimo de 11 % quando comparada a safra de 1976, ou sejam, aproximadamente • 
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264 000 t, tendo em vista a melhor produtividade esperada para a safra de 1977 que em 
Minas Gerais, Parana e Santa Catarina tiveram a safra de fumo deste ano parcialme_!l 
te frustrada por fen5menos climaticos adversos. 

MINAS GERAIS - Apenas urn unico fator podera alterar o atual quadro do produto no Estado 
para a safra de 1977, em que e esperada a manuten~ao da area de cu l tivo ou 

urn decrescimo de ate 4%. Apos a insistente atua~ao da Associa~ao de Produtores de Furno 
junto ao Banco Central, este concedeu tambem a Minas Gerais o subsid io de 40% para ferti 
lizantes aplicados na cultura, visando a produ~ao do fumo em corda, colocando os produt~ 

res mineiros em igualdade de condi~oes aos de Arapiraca. Dai, a previsao do aumento da 
produtividade de 749 kg/ha (ultima safra) para 1 000 kg/ha, redundando urn acrescimo subs 
tancial na produ~a o esperada, ao redor de 21 000 t, representando aproxirnadamente urn "su 
perav it" de 63 'X sobre a safra anterior, que havi a sofri do os efeitos danosos de fenomenos 
climaticos adversos. 

PARAN~ - 0 apoio tecnico e financeiro proporcionado pelas empresas de tabaco, com o forn~ 
cirnento de insumos a pre~os razoaveis, bern como, a garantia de urn pre~o suporte 

compensador, sao OS fatores responsaveis pelo incremento previsto de 15% na area de culti 
vo para a safra de 1977, estimada em 18 000 ha. 
Segundo informa~oes obtidas pelo GCEA-PR, somente a Cia. de Fumos Souza Cruz estaria apli 
cando incentives junto aos produtores em cerca de 15 000 hade furno no Parana. 
Assim,levando-se em conta a presen~a de outras empresas, tambem interessadas na explora 
~ao do tabaco, e de se supor que os dados obtidos se aproximem bastante da realidade . 
A cultura e totalmente praticada nas regioes leste e oeste, que respondem por 39% e 61% 
respectivamente, da area cultivada no Estado. 
A rnaior evolu~ao de area cultivada verificou-se na regiao oeste, para onde a cultura nas 
ultimas safras tern se deslocado. 
Ate o final de outubro, mais de 95% das areas destinadas ao plantio, ja estavam trabalha

das. 
Oas variedades cultivadas,as que mereceram a preferencia dos agricultores foram: AMARELI
NHO, MAUS e VIRGINIA. Em rnenor escala, tambem foram utilizadas as variedades BURLEY, SU 

MATRA e TIETt. 
A disponibilidade de mudas atendeu a necessidade dos agricultores e OS demais insumos ne 
cessarios a condu~ao da cultura, vern sendo fornecidos pelas companhias de fumo. 
As lavouras em desenvolvimento se encontram na fase de tratos culturais em estagio de lQ 

mes apos o transplante. 
Das opera~oes agrlcolas mais observadas, destacam-se as aplica~oes de defensives, como 
preven~ao ao assedio de pragas e doen~as, ate agora inexistentes. 
A produ~ao para a safra de 1977, devera situar-se ao redor de 23 000 t, representando urn 
acrescimo de 39% sobre a safra anterior. 

SANTA CATARINA - Esta cultura e totalmente amparada pelas companhias de fumes e a tenden 

cia e de crescimento. 
Na safra passada as condi~oes climaticas nao favoreceram o desenvolvimento da cultura, ~ 

casionando urn produto de rna qualidade. 
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lsto influiu na classifica~;ao do produto com rendimentos baixos e conseqU'ente desgaste 
financeiro do produtor, apesar do bom prec;o ofertado (Cr$ '7,00/kg). Para a safra. de 
1977, embora a area cultivada deva permanecer estacionaria, e previsto 0 aumento de 7% da 
produc;ao, situando-a em 100 000 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 plantio de fumo ja se realizou na maior parte da area prevista para 
, a safra de 1977, estimada em 94 300 ha e superior em 5% da cultivada 

para 1976. 
Os fumicultores recebem financiamentos e assistencia tecnica das industrias de fumo, que 
possuem departamentos tecnicos especializados, sendo a cultura mais bem assistida tecnic! 
mente no Estado. 
Os produtores reclamam principalmente do sistema de classificac;ao do fumo, consideradomui 
to rigoroso. 

MATO GROSSO- 95% da area plantada com fumo no Estado esta localizada em lavouras dos m~ 

nicipios da microrregiao "GARCAS". t realizada por agricultores origin! 
rios do Estado de Minas Gerais e que comercializam a sua produ~;ao na forma artesanal de 
fumo em corda. 
Os poucos agricultores que se dedicam a cultura tem-na como tletroafontederenda,ja que r! 
presenta muito pouco em relac;ao a demanda de Mato Grosso e que tem o seu consumo suprido 
por comercializac;ao interestadual e originada de Minas Gerais (municipio de Uba) e Goias. 
As condic;oes para o cultivo do fumo no estado matogrossense sao consideradas boas, embora 
OS fumicultores nao recebam qualquer estimulo OU assistencia tecnico-crediticia. 
No municipio de Chapada dos Guimaraes, distrito de SINOP, a Cooperativa Agricola Mixta C! 
leste Ltda, realiza experiencias de aclimatac;ao e competi~;ao de variedades visando a pr£ 
duc;ao e distribuic;ao de sementes adequadas para incentivar o plantio. 
t prevista uma area de cultivo de 110 ha, inferior em 24% da plantada para a safra de 76, 
com uma produc;ao esperada de 66 t. 

GOlAS- Cultura sem maior expressao no estado goiano. 0 prognostico e de decrescimo de 
38% na area p1antada para a safra de 1977. aproximadamente, situando-a em 1 890ha. 

A produc;ao esperada e de 1 400 t com a produtividade prevista de 750 kg/ha. 

3.9 - MAMONA 

0 prognostico para a safra de mamona de 1977 no Centro-Sul e de de 
crescimo em aproximadamente 16% d.a area cu1 tivada, como ja vem ocorrendo desde safras a.!!_ 
teriores, em virtude da instabilidade de mercado, erradicac;ao de lavouras ve1has e anti-! 
conomicas, fa1ta de sementes se1ecionadas e maior interesse despertado nos produtores P! 
las culturas de arroz, mi1ho, trigo e soja que ja possuem melhor estrutura de produc;ao e 
comercializat;ao. Acusam decrescimos de areas p1antadas os Estados de Mato Grosso (- 58%) 
e Parana (- 28%), sendo que Minas Gerais e Sao Paulo estimam a manutenc;ao das areas de 
cu1tivo da ultima safra. 

MINAS GERAIS - t considerada cu1tura de exp1orac;ao pouca segura para o produtor , face ·a 
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incerteza da comercializa~ao e niveis de pre~os ofertados. Faceao seu elevado comport~· 

menlo extrativista, podendo sob o estimulo de pre~os, aumentar ou reduzir as colheitas i,!l 

dependentemente da implanta~ao de novas areas de cultivo e nao havendo previsao de melh£ 
ria de pre 9os para o produtor na proxima safra, o GCEA-~IG preve a manuten9ao da area de 
cultivo ou ate crescimento pouco expressive (1 ,45%), situando-a em 4 000 ha. A produ9ao 
esperada e de 2 600 t, superior iem 12% da obtida em 1976, pois que a ultima safra de mamo 
na sofreu bastante com os efeitos da estiagem. 

SAO PAULO- No estado pau1ista, tendo em vista a previsao dos meios oficiais de que os 
pre9os ofertados deverao permanecer, oferecendo condi9oes favoraveis de mere! 

do, bern assim, que a soja nao devera expandir-se como o esperado na regiao de Presidente 
Prudente, principal zona produtora de mamona,e estimada a manuten9ao da area de cultivo , 
situando-a em 24 000 ha. A produ9a0 esperada e de 30 000 t, superior em 5% a da safra an 
terior. 

PARANII- 0 prognostico torna-se ' dificil porque e uma cultura bastante instavel na determi 
na~ao da area a ser colhida. Trata-se de cultura marginal, sofrendo decrescimos 

ou aumentos de areas de colheita por abandono ou retomada das areas em cultivo pelo prod~ 
tor., con forme a s i tuat;ao de mercado. 
Por ser produto dependente do mercado externo, esta sujeito a oscilat;oes bruscas nos pr! 
~os ofertados e no proprio processo de comercializa~ao. A area prevista para colheita na 
safra de 1977 e inferior em 28% da safra anterior e situa-se em 20 000 ha. Varios fato 
res vern contribuindo para essa retra9ao da cultura da mamona no Parana. Entre eles, pod! 
-se citar: instabilidade de mercado; cota9ao de Cr$ 108,00/sc 60 kg, para a mamona em ba 
gas do tipo 3 e considerado nao estimulante para o produtor; estoques remanescentes de S! 
fras anteriores; erradica9ao de lavouras velhas; maior garantia para outras culturas que 
se encontram em expressao no Estado (trigo, soja, milho, etc.). 
A produ~ao esperada devera ficar ao redor de 31 000 t, caso as condi9oes atuais perman! 

~am. 

MATO GROSSO- A cultura da mamona nao encontra maior expressao economica no Estado quando 
comparada a outras cul~uras: Atualmente, a dificuldade de mecaniza~ao da 

cu1tura; a falta de custeio das lavouras pe1as agencias de credito; a fa1ta de garantia 
de pre~os; a inexistencia de sementes se1ec1onadas e a baixa comercia11za~ao das safras 
anteriores, a1iadas ao fato de que outros produtos, como a soja e arroz, apresentam m! 
lhor op~ao aos produtores pe1a ,assistencia tecnica e crediticia, bern assim, pela garantia 
de pre~os e comercializacao, a op~ao dos produtores matogrossens~ e considerada perfeita
mente logica. Assim, o GCEA~MT preve o decrescimo de 58% na area a ser colhida em 1977, 
situando-a em 1 855 ha com uma produ9ao esperada de 1 855 t. 

3.10 - MANDIOCA 

A area p1antada e destinada a co1heita de mandioca em 1977 e estimada no 
Centro-Sul com um decrescimo de 2%, situando-se em aproximadamente 786 000 ha, originando 
uma produ9ao esperada de 11 500 000 t, inferior em 4% da obtida na safra de 1976 nessa re 
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gtio considerada . As 1nforma~6es disponlveis indicam que essa redu~io na area de co1hei 
ta da proxima safra tem suas justificativas nos melhores pre~os ofertados aos agricult~ 

res ern 1976, principa1mente nas areas das baci as leiteiras e de cria~ao de su{nos onde 
crescem a demanda do produto para forrageamento de animais, f azendo com que os produtores 
de mandioca rea1izassem co1heitas de lavouras novas neste ano, embora com baixos rendimen 
tos, cujas areas estavam previstas para produ~io em 1977. Por outro lado, em que pese a 
curiosidade dos produtores de mandioca pelas medidas que devam ser tomadas para o atendl 
mento do Programa Nacional do ~lcool ut ilizando esta euforbiacea como materia prima, a 
tendencia para expansao das areas de cultivo ainda a muito incerta. A falta de muda s e 
o desconheci mento do produtor sabre o futu ro reservado para a mandioca na industria alc£ 
oleira,sao fatores que vem pesando na manuten~io das areas atua lmente cu l tivadas, sem pr! 
visao a curta prazo de cresci mento das areas plantadas com mandioca. 
Sao estimados decrescimos nas areas destinad~para colheita em 1977 nos Estados de Goias 
(- 34%), Espl rito Santo (- 12%), Mato Grosso (- 4,4%), Santa Catarina (- 4,1 %), Minas Ge
rais (- 1 ,5%) e Sao Paulo (- 0,7%). Estao previstos acrescimos de areas de colheita so
mente no Parana (6,5%) e Rio Grande do Sul (4%). 

MINAS GERAIS- Afora o Programa Nacional do ~1cool, cujos efeitos so deverao ser sentidos 
a medio prazo e apos o conhecimento pelos agricultores do Programa de Pr£ 

du~ao da Materia Prima, nada ha no momenta que possa alterar o comportamento des t e prod! 
to no Estado. 0 GCEA-MG admite a quase permanencia dos nlveis atuais, com urn decrescimo 
de 1,5% na area destinada a colheita, situando-a em 134 000 ha e produ~ao prevista ao re 
dor de 2 100 000 t. 

ESP!RITO SANTO - Apresenta uma previsao de redu~ao da area para co1heita em 1977 na ordem 
de 12%, em virtude da fa1ta de mudas e alta incidencia de pragas {maran-

dova). 
A area de co1heita e estimada em 53 282 ha e produ~ao esperada de 746 000 t. 
Os Projetos Regionais Especlficos atingirio apenas a 1 500 produtores. A area a ser ass is 
tida e de 919 ha. Assim, uma massa relativa de 8% dos produtores receberao OS beneflcios 
de projetos e a area de assistencia reduz-se a 2% em rela~ao a area prevista para a cultu 
ra. 

RIO DE JANEIRO - A mandioca apresentou na area a ser colhida na safra de 1976, uma redu 
~ao de 36%, situa~ao esta que permanece ina1terada pois o municlpio de 

Sao Jose da Barra, maior produtor do Estado vem reduzindo substancialmente sua area 
de plantio a cada safra. Ademais,a fa1ta de financiamentos especlficos e a cons tantesub! 
titui~ao da lavoura por pastagens, limitam qua1quer perspectiva de expa nsao do produto. 
0 GCEA-RJ estima manuten~ao das areas de cu1tivo estimadas em 19 310 ha e uma produ~ao 

prevista em 1977 de 255 000 t aproximadamente. 

SAO PAULO - A tendencia e de estabi lidade . Pode-se prever que os atuais nlveis de prod~ 

~ao e produtividade serao mantidos na prox 1rna safra. A area de colheita para 
1977 situa-se em 29 500 ha e produ~ao esperada de 610 000 t. 

PARANA- Considerando que a quase tota1idade da produ~ao paranaense e destinada a alimen 
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ta~ao animal, principalmente para forrageamento do gado leiteiro e termina~ao de su1nos. 
a colheita de mandioca se realiza conforme as necessidades dos produtores. 
Para a safra de 1977, tendo em vista o Programa Nacional do Alcool,ha perspectivas de 
plantio de novas areas apesar de que, nas ultimas safras, a area tern permanecido inalter! 
vel. 
Assim, e estimado urn acrescimo de 6,5% na area destinada a colheita no proximo ano, si 
tuando-a em 90 000 ha, e que podera proporcionar uma produ~ao ao redor de 1 700 000 t. 

SANTA CATARINA - 0 born pre~o pago ao produtor na ultima safra (Cr$ 500,00/ton) fez com 
que OS agricultores colhessem 0 maximo possivel restando nas laVOUras S£ 

· mente a cultura muito nova e sem condi~oes economicas. 
Em decorrencia, a area estimada para colheita em 1977 acusa uma redu~ao de 4%, situando
-se em 120 847 ha, com produ~ao prevista de 1 800 000 t aproximadamente, devendo aprese~ 

tar produtividades mais baixas que em 1976. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS preve urn aumento de 4% na area plantada e destinada a colhei 
ta em 1977, situando-a em 254 000 ha com a consequente repercussao na 

produ~ao esperada e estimada ao redor de 3 000 000 de toneladas. 

MATO GROSSO - Embora a partir deste ano a mandioca comece a constar como cultura priorit! 
ria em Mato Grosso, para fins de assistencia tecnica e haver sido estabel! 

cido programa especifico de custeio para a lavoura com vistas a proxima safra, ainda a sl 
tua~aO e de conjecturas SObre 0 real apoio que sera proporcionado aos produtores, COm Vi! 
tas 'a expansao de suas lavouras, objetivando a futura demanda de materia prima para a in 
dustria de alcool. 

GOIAS - 0 prognostico para a prox1ma safra de mandioca no estado goiano ainda e urn pouco 
incerto, sendo estimado urn decrescimo de 34% na area plantada e destinada a co 

lheita em 1977, ta1vez pela retra~ao das areas de cultivo que se destinavam a cria~ao de 
su1nos em pequenos estabe1ecimentos. Em uma area estimada a ser co1hida de 26 700 ha a 
produ~ao prevista e de 400 000 t. 

3.11 - MILHO 

A po1itica de pre~os estimulantes estabe1ecida pe1o governo para d! 
ternlinados produtos agrico1as que respondem por alta representatividade na economia inte! 
na e/ou se mostrem importantes para competirem no mercado externo abrindo novas perspectl 
vas para exporta~ao, como o arroz, a soja, o trigo, o cacau e outros, encontram no milho 
um produto que serve aos dois objetivos visados. A par do desenvolvimento da tecnologia 
de produ~ao desta graminea, buscando atingir maiores indices de produtividade, a assis
tencia crediticia a essa cultura vern intensificando a expansao da area cultivada no Pais 
de forma gradativa,mas segura. 
0 prognostico para a safra de milho de 1977 estima o crescimento da area plantada no Cen 
tro-Su 1 em 3 ,6'% , o que representa o culti vo de aprox imadamente 9 300 000 ha e que permite 
prever so nes:.a regiao considerada uma produ~ao pouco superior a 17 milhoes de tone1adas, 
isto e, urn aumento de 4% em rela~ao a produ~ao da ultima safra. 
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lnformam acrescimos de areas plantadas os Estados de Goias (17%), Espirito Santo (12%),Mi 
nas Gerais (9%), Sa nta Catarina (3%) e Rio Grande do Sul (2,7%). Acusam manuten~io das 
atuais areas de cultivo Rio de Janeiro, Sao Paulo e Parana, apresentando prognostico de 
decrescimo,apenas o Estado de Mato Gross o (- 13%),mas que podera manter os niveis de cul 
tivo da ultima safra. 

MINAS GERAIS - Os produtores mineiros estimulados pelos pre~os vigentes na safra de 1976 
acham-se mot ivados para a expansao de suas areas de cultivo com o milho em 

nivel de crescimento ao redor de 9% o que representa o plantio aproximado de 1 800 000 a 
1 900 000 ha . A produ~ao esperada se situa em 2 800 000 t qu e podera ser atingida caso 
as estiagens nio se fa~am sentir em pontos criticos do ciclo vegetative do milho. 

ESP!RITO SANTO - 0 aumento da demanda para o auto-consume nos estabelecimentos agricolas 
e atendimento do setor industrial aliado aos bons pre~os de mercado e 

condi~oes climaticas favoraveis ao plant io, sao fatores positives para 0 prognostico de ~ 

crescimo ao redor de (2% na area cultivada, situando-a em 207 000 ha e que podera prop~ 

ciar uma produ~ao de 234 000 t caso sejam atingidos os niveis de produti vidade esperados 
de 1 100 a 1 200 kg/ha . Atualmente se processam as opera~oes de semeadura com o uso em 
larga escala de sementes selecionadas e os projetos regiona is de assistencia tecnica, de 
vern atingir a 10% dos produtores de milho e 6% da area total cultivada no Estado. 

RIO DE JANEIRO - 0 milho e urn produto culti vado no estado f1uminense com objetivos especi 
ficas visando o atendimento do auto-consumo dos estabeleci mentos rurais 

para suprir a a1imenta~ao humana e animal, principalmente a engorda de su1nos e comp1eme~ 
to de ra~oes para aves~ eis porque os bans pre~os de mercado nao estao atingindo os prod~ 

tore~ que se l imitam a manter as areas cultivadas. 0 prognostico preve o plantio de 
55 000 ha e produ~ao esperada ao redor de 50 000 t sem registro de a1tera~oes nas estima 
tivas em re1a~ao 'a safra obtida em 1976. 

SAO PAULO- A po1i ti ca de pre~os para o mi1ho vern operando no estado pau1ista no sentido 
da e1eva~ao gradativa da area de cu1tivo. As perspectivas indicam urn pequeno 

acrescimo de 0,4% na area p1antada e 0,6% na produ~ao esperada, ou seja, 0 plantio de 
1 275 000 ha e uma co1heita prevista de 2 700 000 a 2 800 000 t. 

PARANA- 0 p1antio do mi1ho no Parana inicia-se em fins de agosto e estende-se ate dezem-
bro. Ate princ{pios de novembro mais de 70% da area prevista para a safra de 

1977 ja estava semeada. t estimada a manuten~ao dos niveis de cultivo da ultima safra ou 
ate urn reduzido decrescimo de 1%, situando a area a ser plantada em 2 167 000 ha. Com a 
produtividade esperada de 2 100 kg/ha,e prevista uma produ~ao ao redor de 4,5 mi1hoes de 
tone1adas. 
A disponibi1idade de sementes se1ecionadas, ferti1izantes, corret ivos, maquinaria e mao 
de obra tern se mostrado suficiente. Apesar da me1horia experimentada na produt ividade de 

milho nas ultimassafras,a cultura ainda e pouco tecnificada,quer no prepare de solo, se 
meadura e co1heita

1
como no uso de sementes hibridas. 

SANTA CATARINA - Embora a area da cultura apresente expansao gradativa de safra a safra, 
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a produtividade tem apresentado sens1veis me1horias face a uti1iza~ao crescente de maior 
tecnologia em todas as fases do ciclo vegetative. Para 1977 i previsto o acriscimo de ! 
proximadamente 3% na area plantada que devera ficar ao redor de l 000 060 ha e produ~ao 

esperada de 2 500 000 a 2 600 000 t caso se mantenham os rendimentos midios observados na 
ultima safra de 2 400 kg/ha. A produ~ao de sementes selecionadas foi insuficiente para o 
a tendimento da demand a por parte dos produtores. 

RIO GRANDE DO SUL - Cerca de 70% da area prevista para plantio ja estava semeada ati fins 
de novembro. 0 per1odo de semeadura devera estender-se ate princ1pios 

de janeiro do proximo ano. A Campanha da Produtividade lan~ada pela Secretaria da Agrl 
cultura que vern prestando assistencia aos produtores de milho visando a maior tecnifica
~ao da cultura e OS bons pre~OS vigorantes a nivel de produtor, sao fatores que permitem 
prever o acriscimo de 2,7% na area de cultivo e 4,5% na produ~io esperada, situando-as , 
respectivamente, em l 647 000 ha e 2 552 000 toneladas. 

MATO GROSSO- Muito embora o prognostico estime um decriscimo de 13% na area de cultivo 
com o milho, ou seja, uma redu~io de aproximadamente 30 000 ha, os pre~os 

a1can~ados na safra passada pe1os produtores e a exigencia do Banco do Brasil na diversi

fica~ao dos cultivos para fins de financiamento, estabelecendo que ~expansoes das areas 
com soja deverao ser ocupadas em 10% com culturas como o milho, sorgo, feijio, algodio ou 
amendoim, permitem prever a manuten~io ou ate um pequeno acrescimo em rela~io a area pla~ 
tada na ultima safra. 

GOI~S - Os fatores positives ja assinalados para as outras unidades da federa~io produt£ 
ras de milho no Centro-Sul, sao validas para o estado goiano. As perspectivas sao 

do acrescimo de 17% na area cultivada, situando-a em 840 000 ha e produ~ao esperada ao re 
dor de 1,5 mi1hoes de tone1adas. 

3.12 - SOJA 

A sojicu1tura ganhou nas u1timas safras situa~ao {mpar e expressiva 
no alargamento da fronteira agr1co1a nacional, sendo responsavel pela substitui~io de cu~ 
tivos tradicionais como o feijao, o amendoim, o algodio e outros produtos para os quais 
ela se mostra a1tamente competitiva, nao sopor se tornar importante produto na pauta das 
exporta~oes brasileiras, como tambem, por ser cultura de grande adaptabilidade aos mais 
diversos solos e microclimas, sem problemas varietais ou de incidencia de pragas e moles
tias, apresentando boa facilidade para mecaniza~io da 1avoura e sendo cultura primordial 

para a rota~ao com o trigo. No Centro-Su1 e estimado para 1977 o crescimento de 7% na 
area de cultivo e 8% na produ~ao em re1a~ao a safra de 1976. Assim, a area plantada na 
regiao considerada aproxima-se dos 7 milhoes de hectares e a produ~io prevista ainda ao 
redor de 12 milhoes de toneladas. 

MINAS GERAIS - Com a area estimada em 86 000 ha, superior em 3,4 % da safra anterior a pr£ 
du~io esperada situa-se em 114 000 t, ou seja, quase 8% a mais da obtida 

em 1976. 
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SJIO PAULO - A soja devera acusar um aumento de 3% na area de culti vo, face as boas condj 
~oes de mercado e a expansao prevista para a triticu1tura. Com a area p1a~ 

tada ao redor de 414 000 ha, a produ~ao esperada situa-se em 800 000 t, superior em 5% 
da obtida em 1976. 

PARANA - Embora nao esteja definida a area a ser cu1tivada para a safra de 1977 visto 
que ainda se rea11zam traba1hos de co1heita do trigo na regiao 1este e em a1g~ 

mas lavouras de variedades tardias no norte e oeste, ha perspectivas de acrescimo de 4% 
na irea de cultivo, situando-a ao redor de 2 lOO 000 a 2 200 000 ha. Com a produt1v1d! 
de prevista de 2 200 kg/ha, bastante proxima de media tr1ena1 74/76 obtida (2 104 kg/ha), 
a produ~ao esperada devera estar entre 2 700 000 a 2 800 000 toneladas. 

SANTA CATARINA- Com boa disponivilidade de sementes, pre~o mlnimo estimulante e incenti-
vados por maior seguran~a na comercializa~ao por parte de firmas comer 

ciais e industrias de oleo, OS produtores catarinenses deverao manter OU ate expandir ~ 
pouco a area de cultivo. 
0 acrescimo de areas cultivadas podera situar-se na regiao oeste,onde OS pequenos agricu_! 
tores haviam substitufdo a sojicultura pe1o arroz de sequeiro,.cuja produ~ao nao satisfez 
seus propositos, devendo retornarem a soja. Em uma area de 343 000 ha,e prevista uma pr£ 
du~ao de 423 000 toneladas, superior em mais de 3% da obtida em 1976. 

RIO GRANDE DO SUL- No estado su1ino ate a 2a. quinzena de novembro,cerca de 20% da area 
estimada para plantio visando a safra de 1977 ja se encontrava semea 

da. A existencia de boa quantidade de sementes fiscalizadas das variedades BRAGG, PRATTA, 
BROSSIER, DAWIS e SANTA ROSA eo suporte de financiamento da cultura, pre~os razoaveis e 
comercializa~ao segura devem influir decisivamente para 0 acrescimo de 5% na area de cu_! 
tivo e 6,5% na produ~ao esperada, embora o excesso de chuvas no perlodo ja venha prejudi
cando as opera~oes de preparo de solo e plantio. Em uma area de 3 512 200 ha,e prevista 
uma produ~ao de 5 440 000 t. 

MATO GROSSO- Pela maior resistencia as instabilidades climaticas da regiao sul matogro! 
sense e tomada de posi~ao dos orgaos de financiamento procurando incentivar 

o cultivo da soja em lugar do arroz, a sojicultura devera apresentar um acrescimo substan 
cial de area cultivada para a safra de 1977 e previsto em 80%, isto e, situando a area 
plantada em 344 000 ha, aproximadamente. 
A produ~ao esperada e estimada entre 540 000 a 550 000 t. 
As sementes necessarias 'a expansao da area de cultivo foram importadas do Rio Grande do 
Sul e Parani, atraves das Cooperativas. 

GOlAS - Por razoes semelhantes as expostas para o Estado de Mato Grosso, esta unidade da 
federa~ao devera acusar acrescimo ao redor de 76% na area de cultivo, situando-se 

em 58 000 ha, com a produ~ao esperada de 86 000 t; mas
1
dependendo das condi~oes climati

cas e de outros fatores economicos de ordem regional,podera nao ser atingida a area pr! 
vista a ser p1antada. 
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3.13- TOMATE 

As perspectivas para o tomate na safra de 1977 no Centro-Sul se mo! 
tram animadoras para os Estados do Rio Grande do Sul, Goias, Minas Gerais e Parana que 
acusam acrescimos de areas plantadas, respectivamente, de 43%, 24%, 17% e 3%. 
Sao estimadas manuten~ao nas areas de cultivo no Rio de Janeiro, Sao Paulo e Santa Cata 
rina e redu~ao no EspTrito Santo (- 8%} e Mato Grosso (- 39%}, mas que nao apresentam 
maior significa~ao na regiao considerada. 
Assim, e previsto no Centro-Sul o aumento de 6% nas areas plantadas e cerca de 5% na pr~ 

du~ao esperada em rela~io a safra de 1976, representando, respectivamente, o cultivo de 
37 000 ha e a colheita de 970 000 t. 

MINAS GERAIS - 0 principal incremento na area plantada com tomate no estado mineiro deve 
ra situar-se no "cultivo de verio" onde e esperado urn acrescimo de 500 a 

600 ha, e representando urn aumento de 17%, em conseqUencia da curva favoravel dos pre~os 

pagos ao produtor durante a ultima safra e que foram estimulantes. Em uma 
3 800 ha, e esperada uma produ~ao de 87 000 a 88 000 toneladas. 

area de 

ESP!RITO SANTO- A redu~io das areas cultivadas nas "regi6es quentes", como conseqUencia 
de problemas climaticos e alta incidencia de pragas e molestias e que 

tim deslocado a cultura do tomate para "regioes frias", bern assim, a retra~ao dos pre~os 

a nivel de produtor nos dais ultimos meses, fornecem perspectivas de decrescimo na area 
plantada na ordem de 8%, isto e, de 796 para 730 ha com a produ~io prevista de 30 000 a 
31 000 toneladas. 
Essa expectativa, entretanto, ainda e prematura, sendo possivel a manuten~ao das areas 
em cultivo,visto que a assistencia prestada aos produtores de tomate pela EMATER devera 
atingir a quase 70% da area prevista para plantio. 

RIO DE JANEIRO- 0 tomate e uma cultura que a medio prazo oferece boas perspectivas para 
os produtores fluminenses; entretanto, a desenfreada especializa~io na 

comercializa~ao vem impedindo que o produto atinja 'a expansio desejada. 
A cultura se concentra na regiao serrana, de topografia acidentada e com dificuldades no 
transporte e acesso ao mercado consumidor, ficando os produtores a merce de intermedia 
rios. Urn plano que contemplasse a descentraliza~ao e expansio das areas de cultivo p~ra 
outras areas que detem condi~oes excepcionais para a implanta~io da lavoura de tomate , 
com solos mais planos, facilidade de irriga~ao, mais facil acesso e melhor escoamento da 
produ~ao seria, sem duvida, a abertura de melhores perspectivas para o produto no Estado 
do Rio de Janeiro, segundo estudos do GCEA-RJ. 
Com a area de l 774 ha, a produ~io esperada se situa ao redor de 74 000 t. 

SAo PAULO - 0 GCEA-SP estima a manuten~io das areas cultivadas com tomate para a safra de 
1977, ou seja, o plantio de aproximadamente 23 000 ha que podera proporci~ 

nar uma colheita de 583 000 t, igual a da ultima safra. Como parcela apreciavel da pr~ 

du~ao de tomate da regiao de Ara~atuba esteja sendo absorvida pelas industrias do grande 
Sao Paulo,e possTvel que haja redu~ao da oferta para os centros consumidores do produto 
"in natura". 
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PARANA - 0 GCEA-PR informa que no peri'odo, mais de 70% da area prevista para plantio na 
ordem de 1 090 ha ja havia recebido as mudas transp1antadas, representando um 

crescimento de 3% sobre a safra anterior. As var i edades mais empregadas sio a "SANTA 
CRUZ" e "CAQU I". Cerca de 65% do culti vo se rea 1 i za na regi io 1 este, 33% no norte e ap!_ 
nas 2% no oeste paranaense. A produ~io esperada se situa ao redor de 26 000 t. 

SANTA CATARINA - A cu1tura do tomate no estado catarinense continua estavel sendo previ~ 

ta a area plantada de 950 ha e uma produ~io de 23 000 a 24 000 t, infe 
rior em 6% da obtida em 1976, tendo em vista a produtividade esperada de 250 000 kg/ha. 0 
cu1tivo se rea1iza em pequenas areas na regiio do litoral . Como proximo funcionamentoda 
CEASA/SC,e poss1vel que a cultura ganhe condi~oes industriais de produ~io. 

RIO GRANDE DO SUL - As industrias do sudeste do Estado, na regiio de Pelotas, notadamente 
a CICASUL vem incentivando a cultura do tomate, com assistencia tecnl 

ca e fornecimento de sementes selecionadas, abrindo perspectivas melhores para o produto. 
A area estimada para p1antio com vistas a safra de 1977 e de 4 600 ha, superior em 43% da 
cultivada na safra de 1976, sendo prevista uma colheita ao redor de 107 000 t. Os trans
p1antes para o local definitivo nas 1avouras se encontram em fase fina1,nio havendo pr~ 

b1emas quanto aos insumos utilizados. 

MATO GROSSO - Embora considerado cedo pelo GCEA-MT para qualquer prognostico sobre a cul-
tura,visto que o p1antio devera se processar no fim do 1Q semestre de 1977, 

seja, no peri'odo seco, que livra o tomate da incidencia de mo1estias comuns, ou 
as primeiras perspectivas indicam urn plantio de 51 ha, inferior em 39% do rea1izado na sa 
fra de 1976 e que foi de 84 ha. A produ~io esperada gira ao redor de 900 t, podendo ser 
um pouco superior. Nio existe especializa~io na cu1tura em virtude da nio defini~io e 
apoio do cinturao verde previsto pelos orgios de planejamento e assistencia tecnica de am 
bito estadual. 
A demanda do produto nos centros de consumo do Estado e normalmente suprida pe1a produ~io 

oriunda de Sao Paulo. 

GOlAS- t estimado urn crescimento de 24% na area plantada para a safra de 1977, i sto e , 
de 720 para 890 ha, cons i derado norma 1 para o Estado. A co 1 he ita e previ sta en 

tre 35 000 e 36 000 t. Quanto ao cu1tivo de tomate rasteiro nio existem perspectivas de 
sua continuidade na proxima safra. 

27 





TABELAS DE PROGNOSTICOS SOBRE 

A EVOLU~AO DE AREAS E PRODU 

~OES PARA 1977, POR PRODUTO 

AGRICOLA, NO CENTRO-SUL. 





I [;GE/CEPAGRO 

LEVIINTAr-1ENTO SISTH111:TICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRICOLA - 1977 
CENTRO SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

ALGODAO HERBACEO (em caro~o) 
SITUA~AO EM 30/ll/76 

AREA UN IDIIDES 
DA 

FEDERII~Ao 

PLANT ADA 
(ha) 
1976 

TOT/liS . . . . . . . . 610 033 

Minas Gerais ... . .. . 98 182 

Sao Paulo ..... . . 239 000 

Paranii ........ . .. . .... 193 700 

Mato Grosso . .. . ... 54 591 

Goiiis • ••• • • 0 24 560 

-------- -

AREA PLAN VARIACM PRODUCM TADA OU A 
PLANTAR AREA OBTIDA 

(ha) 77/76 (t) 
1977 % 1976 

748 212 22,65 724 223 

98 000 -0,19 42 874 

268 000 12,13 295 500 

255 800 32,06 280 883 

56 962 4,34 60 758 

69 450 182,78 44 208 

--·-·--

AMENDOIM - 1a . SAFRA (em grao) 

liNIIl/\lll S 
Ill\ 

ILilliW)\0 

TOTAlS 

Sao Paulo 

liRE/\ 
PLANT/lOll 

(ha) 
1976 

288 929 

164 700 

Paronii .. . . ... .. . . . .... 60 000 

Rio Grande do Sul 8 816 

Mato Grosso 55 113 

Goias ................ . 300 

232 054 

162 700 

46 700 

8 400 

13 754 

500 

- - - •· · ------ ------- ---- __ __. 
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l\0 VAR!f1C 
liRE/\ 
77/7 

% 
G 

-

-19' 68 

-1 ' 21 

-22, 17 

-4, 72 

-75, 04· 

66, 67 

PRODUC,:/10 
OBTID/1 

(t) 
1976 

394 261 

254 300 

60 000 

9 200 

70 371 

390 

1a. PREVI-
SM DA 
PRODU~M 

(t) 
1977 

962 876 

61 544 

348 400 

378 584 

63 228 

111 120 

1 a. PREVI-
SM DA 

PRODUCM 
(t) 

1977 

337 572 

254 300 

56 040 

8 702 

17 880 

650 

VARIA~M 
PRODU~M 

77/76 
% 

32,95 

43,55 

17,90 

34,78 

4,07 

151,36 

VARIAC)\ 
PRODUCil 

77/76 
% 

-14,38 

-

-6,60 

-5,41 

- 74,59 

66,67 

-

0 
0 



1 i; GE/CEPAGRO 
LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

PROGNOSTlCO DA PRODU~~O AGRICOLA - 1977 
CENTRO SUL (REGlOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

ARROZ (em casca) 
SlTUA~AO EM 30/11/76 

-

AREA II:REA PLAN VARlA~Ao PRODU~Ao 
la. PREVl-

VARlA~Ao 
UNIOI\DES TADA OU A SAD DA 

DA PLANT ADA PLANTAR ,I\; REA OBTIDA 
PRODU~Ao 

PRODU~.II.O 

FEDERI\~J\0 
(ha) (ha) 77/76 (t) (t) 77/76 
1976 1977 % 1976 1977 % 

TOTAlS . ....... 5 710 755 5 178 317 - 9,32 8 132 834 7 932 354 - 2,47 

Minas Gerais ••• • • • 0 • •• 852 656 903 000 5,90 962 118 1 038 450 7,93 

Espi rito San to ••••• 0 •• 51 731 48 937 - 5,40 58 456 53 831 - 7,91 

Rio de Janeiro ... ..... 45 730 45 730 - 68 869 68 869 -

Sao Paulo . . ........... 620 300 545 300 -12,09 840 000 708 890 - 15,61 

Paran;l • • 0. 0 • • •••••• 0 •• 621 860 577 000 - 7,21 1 088 822 980 900 - 9,91 

S;mta Ca t.ari na •• • 0 •• •• 156 089 148 794 - 4,67 318 283 327 347 2,85 

Rio Grande do Su1 • 0 ••• 520 000 535 000 2,88 1 850 000 1 904 600 2,95 

Mato Grosso 0 0 •••• 0 0 0 •• 1 493 261 1 382 23~, - 7,44 1 626 828 1 658 681 1 ,96 

Goiiis ... .. .. .. . .... .. . 1 349 128 992 322 -26,45 1 319 458 1 190 786 - 9,75 

. - ---- -------.-- --- - - -- ---------

BATATA··lNGLESA - 1a. SAFRA 

--- - ---------- - . .. ---. - - ··-
Tifl!::l\ 

1\REA PLII.N 
VARIA~M PRODU~I\0 

l iJ . PHEVI- VAR IA~M 
UN lll/\lll: ~ TAIJA OU A Sl\0 DA 

Ill\ 
PL/\NT/\DI\ PLANTAR TiRE A OBTIDA PRODU~liO 

PR ODUCi'iO 

rrlli i\A~I'io 
(ha) (ha) 77/76 (t) (t) 

77/76 
1976 1977 % 1976 1977 % 

--- --------- -- ··- .. --- ----- ---- -------

TOTAlS 116 316 122 000 4,89 1 138 019 l 173 630 3,13 

Minas Gerai s •••••••• • 0 14 286 14 000 - 2,00 139 863 137 060 - 2,00 

Sao Paulo ... ... . . .... . 13 300 14 600 9,77 169 800 185 420 9,20 

P,lril n•i . .. .. ... . . .. . . .. 37 340 42 900 14 ,89 466 566 493 350 5,74 

Silnl.il Cil tari "'' . ....... 14 090 12 000 -14,83 . 112 990 96 000 -15,04 

Rio Gr;mdr clo Sul ••• • 0 37 300 38 500 3,22 -=:L': 800 5,23 

- -- --- --- --··· -- ------ ---- -- ---------- ---- ~- -----
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l iGE/CEPAGRO 

LEVANTAr·!ENTO SISTni~TICO DA PRODU~Ao. ,\Gp.T~OLA 

PROGNOSTICO DA PRODU~Jl:O AGRICOLA > f97t' 
CENTRO SUL (REGIOES SUL, . SU.DESTE . E CENTRQ-,9~STE) 

.. ' ( · 

CANA-DE-A~OCAR 
SITUAt;AO EM 30/11/76 

· UNIDI\DES 
; DA 

HDERACA 0 

-·---- · · ·---~ 

TOT I\ I S 

Minils Gerais .. 

r ·.p'iri to santo 

l<io de Janeiro 

'> o~o · Paulo .. . . . 

P·rtranci . . . • . . . . 

~\.trlt.a Catarina 

.. . ...... 

. .. .... . 

.... . . .. 

• 0 0 •• 0. 0 

. .. ... . . 

... ... . . 

••• 0 0 . 0. 

llio Grande do S u1 • 0 , ••• 

~,.,to· Grosso: .. . . ..... . . 

Goiiis .. • ,,, . .. . . .. .. ... 
·--·----

AREA 
PLANT ADA 

·. (ha) 
1976 

,· 

1 241 ,006 

183 297 

28 094 

162 326 

. 7'1.5 800 . 

52 000 

18 687 

41 000 

10 932 

18 870 

* Produ~ i10 es perada ·em novembro. 

Mina~ 

lJN]I)/\IlF ~; 
(I/\ 

I LIJI:t{/\f;fio 

J(lll\1 '> • • • 0 • •• 0 

G!!rais • • • 0 •• . . . 

~ ;, dO: PiiU l iJ , , . • 0 ••• 0 0 ••••• 

p,,r-,,n.:i 
c: r 

• • • • •• 0 • • ••• • ••• 0 

~><ln ,t: tl Cil t arinil ••• •• •• 0 

Hio Grande do Su1 . . ... 

•. IIRFA .. 
PL/\tJl AD/I 

. (h il) 
,1916 

49 147 

2 179 

14 100 

7 028 

5 940 

19 900 

..... . . - - - --~ - -- -·· -- - --- --- - ----- ------ - --- -
* Produ~ao esperada em novembro. 

AREA PLAN · VARIA¢JIO 
.. 1 a. PREVI-

TADA ou A PRODUCII:O SII:O DA VARIACJIO 

PLANTAR 
· 1\;REA OBTIDA * PRODUt;AQ; ·· PRODUCJIO 

. (ha) 77/W ' i ' (t) (t)' .· 77/76 

1977 % ' : ' •1976 1977 : . . % 
·,_ , ,. 1 

.- .... 
1 257 757 1 ,35 66 298 114 67064 819 1,16 

( j .:·; 

183 000 - 0,16 6716763 6 705 852 - 0,16 

31 141 10,85 870~14 965 371 '• 10,85 

162 326 - , 7304 670 7 304 670 -. 

730 160 0,6b .. 45 906 112 46 000 080 0,26 

58 000 . 11 ,54 2 605 564 3 016 000 15,.75 

24 260 29,e2 '838 637 . 1 111 lOB . 32~49 

45 ooo· 9,76 903 000 966 150. 6,99 

9 270 - 15,20 . 397 654 411 588 3,50 

14 600 - 22,63 754 .800 584 000 - ?2.,63 
-· 

CEBOLA 

1\RCA PLAN 
• VAR I.ACI'iO PRQDU~l'i O 1 a. PREVI~ VARIA(I'iO 

TilDA OUA SilO DA 
PLANTAR AREA otHIDA PRODU(M·· .PRODU(Ao 

( ha) 
77/76 .. (t) 

(t) 77/76 

1977 % 1976 1977 " % 

55 692 13, 32 347 685 396 369 14,00 

4 000 83,57 9 775 * 18 428 88,52 

15 100 7 ,oQ,. ,133 500 144 960 8,?8 

6 920 1,54 25 811 25 258 ' ..... ' 2,14 -
' , .. ' ~ .; 

6 872 15,,69 .. ' 42 899 52 227 21 ,74 

22 800 14,57 135 700 155 496 14,59 

----- --- '------· 
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IDGE/CEPAGRO 
LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUCJI:O AGR!COLA 

PROGNOSTICO DA PRODUCJI:O AGRICOLA - 1977 
CENTRO SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

FEIJAO - la . SAFRA SITUACAO EM 30/11/76 

UNIDADES 
DA 

FEDERACM 

TOTAlS 

Minas Gerais ........ 

Espirito Santo . .. ... 

Sio Paulo ... . ....... 

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

Santa Catarina ...... 

Rio Grande do Su1 ... 
Mato Grosso ......... 

Goias ......... . ..... 

·------· 

.. 

lADES UN II 
D 

FEDE 
{\ 

Rfi(AO 

TOTA IS 

Minas Gerai 

Parana .... 

Santa Catar 

Rio Grande 

Mato Grosso 

Goias ..... 

s ........ 

.......... 
ina ...... 

do Su1 ... 

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

JI:REA JI:REA PLAN VARIACM TADA OU A PLANT ADA PLANTAR AREA 
(ha) (ha) 77/76 
1976 1977 % 

1 300 949 1 317 888 1 ,30 

213 792 214 000 0,10 

32 580 32 580 -

113 800 130 000 14,24 

648 760 666 700 2,77 

113 274 120 000 5,94 

135 000 130 500 -3,33 

21 543 14 108 -34,51 

22 200 10 000 -54,95 

FUMO (em folha) 

1iREA IIREA PLAN VARIAC.liO Tf\DA OU A PLANT ADA PLANTAR II REA 
(ha) (ha) 77/76 
1976 1977 % 

207 373 212 300 2,38 

21 846 21 000 -3,87 

15 600 18 000 15,38 

77 142 77 000 -0,18 

89 600 94 300 5,25 

145 110 -24,14 . 

3 040 1 890 -37,83 

34 

PRODUCJ.IO la. PREVI-
VARIA~110 SJI:O DA OBTIDA PRODUCM PRODUCAO 

(t) (t) 77/76 
1976 1977 % 

854 775 881 638 3,14 

95 226 95 230 0,004 

9 350 9 350 -
46 700 58 500 25,27 

494 610 500 025 1 ,09 

68 967 96 000 39,20 

105 300 104 400 -0,85 

18 638 12 133 -34,90 

15 984 6 000 -62,46 

--
PRODUCAO la. PREVI- VARIAC.li.O S.li.O DA OBTIDA PRODUCM PRODUCM 

(t) (t) 77/76 
1976 1977 % 

237 687 263 859 11 ,01 

12 846 21 000 63,48 

16 770 23 400 39,53 

93 407 100 100 7,17 

112 300 117 875 4,96 

84 66 -21,43 

2 280 1 418 -37,81 



lBGE/CEPAGRO 
LEVANTAMENTO SISTE~1JI:TICO DA PRODU~Ao AGR!COLA 

PROGNOSTICO DA PRODUCJI:O AGR!COLA - 1977 
CENTRO SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

MAMONA SITUACAD EM 30/11/76 

UNIDAOES 
OA 

FEOERA~M 

TOT II!;, 

t1inas Gerais ........ 

Sllo Paulo ........... 

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

t111to r.rnc.c,n ......... 

·-- - -----· 

UNID/\DES 
Dl\ 

FEDER/\CI'iO 

TOT AIS 

Minas Gerais ... 
Espi rita Santo 
Rio de Janeiro . 

Sao Paulo ..... . 
Parana ........ . 
Santa Catarina . 
Rio Grande do Su 
t1ato Grosso .... 
Goias .•.•...•.. 

--

. . . . . . 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
1 .•.• 
...... 
...... 

-

JI:REA 
PLANT ADA 

(ha) 
1976 

59 753 

3 943 

23 700 

27 690 

4 420 

---

JI:R[A 
PLANT ADA 

(ha) 
1976 

----·· 

801 913 

136 037 
60 775 
19 310 

29 700 
84 500 

126 042 
244 203 

61 046 
40 300 

* Produ~ao esperada em novembro . 

JI:REA PLAN VARIACM TADA OU A 
PLANTAR MEA 

77176 (ha) % 1977 

49 855 -16,56 

4 000 1,45 

24 000 1 ,27 

20 000 -27.77 

1 855 -58,03 

MANOIOCA 
--

l'iREA PLAN VARIACI\0 TADA OU A 
PLANTAR liRE A 

(ha) 77/76 
1977 % 

785 998 -1,98 

134 000 -1 ,50 
53 282 -12,33 
19 310 -
29 500 -0,67 
90 000 6,51 

120 847 -4,12 
?.54 000 4,01 

58 359 -4,40 
26 700 -3J,75 

35 

PRODUCM 1a. PREVI- VARIACAO SM DA OBTIDA PRODUCM PRODUCM 
(t) 77/76 

1976 (t) % 1977 

74 07 3 65 455 -11 ,63 

2 324 2 600 11,88 

28 500 30 000 5,26 

38 766 31 000 -20,03 

4 483 1 855 -58,62 

PRODUCIIO la. PREVI- VARIACM SM DA OBTIDA 
PRODU~M 

PRODUCM 
(t) * (t) 77/76 

1976 1977 % 

12 019 811 11 505 787 -4,28 

2 122 446 2 115 994 -0,30 
847 798 745 948 -12,01 
254 892 254 892 -
610 000 610 000 -

1 658 482 1 710 000 3,11 
2 064 703 1 775 548 -14,00 
2 901 000 3 017 520 4,02 

915 385 875 385 -4,40 
644 800 400 500 -37,89 



I: ~E/CEPAGRO 
LEVANTM1ENTO SISTE~l.l\TICO OA PRODU~AO AGRICOLA 

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRICOLA - 1977 

CENTRO SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

MILHO 
SITUACAO EM 30/11/76 

-------'--~---;-----.----·------·---,--····-

J!:REA PLA_!i VARP "M I PRODU''IIO / la . PREVI-
UNIDADES 

OA 
FEDERA~.I'iO 

I\ REA 
PLANT ADA 

(ha) 
1976 

TADA OU A ''(,. I , " ! Sl'iO DA 
PLANTAR I\ REA I oaT IDA 1 PRODUCI'iO 

VARIACM 
PRODUCM 

77/76 
% 

( ha) 7717 6 1 ( t) I ( t ) 
1977 :;, I 1976 1977 

----1-----1-----t--·---·-J---r-+--
TOTAIS ••••••• 8 %4 417 9 287 163 3,60 ~6 61? S15 i P 281 683 

I I 
M1nas Gerais .....•.... 1 682 588 1 833 000 8,94 l 2 340 4801 2 782 494 

! I 

4,03 

18,89 

12,33J 152 8171 233 704 
I , 

- 1 49 sool 
Espf r1to Santo 

49 500 

184 117 206 818 

Rio de Janeiro 55 000 55 000 

52,93 

! I 
Sao Paulo . .. .. . .. .. .. . 270 ooo 275 ooo o, 39 ~

1
. 2 724 coo 1 2 741 250 

Parana ................ 2 185 ooo 2 167 ooo - 0,82 4 822 9oo l 4 550 700 

0,63 

-5,64 

3,73 Santa Catarina ....... . 029 731 060 ooo ! 2,94! 2 452 6271 z 544 oooj 

Rio Grande do Sul . . . . . 603 ooo 1 645 600 i 2, 72 l 2 443 ooo j i 552 230 ·~· 
i I · 

Mato Grosso ... ,....... 234 981 203 745 1 -13,29

1 

353 091: 315 aosl ·10,56 

4,47 

~o1i~-~.:.~~~· ~--·..... -~~o ooo--8~0 ooo L ___ i6,67_1_274- -~~~~--:_ . ~_ooo _1_8_,6_7_ 

·-----·-· .. .. - .... --- .. -----r---

UN IDI\Il[S 
01\ 

FFDERI\CI\0 

SOJA 

liRE I\ PLA!i -~~~~;.zM 1 PRO~~CI\0-r~--PRE;l-
1 

VARIACi'iO 
TAPDt ·1\\.~~RA MEA 1

1

· OBT 1 or. !. ..~ ~c'J CDllJ~~ ( ) , PRODUCJ\0 
. ·~ Ill 77/1 6 I ( t) i ' ' ( + "" ~ I 77/76 
(ha) % ' 19''(. . 'c) I % 
1977 I I J i i '377 

----··-·---,-·----·-··· .. --.. i---·--r---·----,-----
1 I 

I 

TOTAlS ••••••• 6 478 102 6 921 527 6,84 11226 545112 173 007 8,43 

Minas Gerais ......... . 

Sao Paulo .•....••..... 

Parana ...••....... . ... 

Santa Catarina ....... . 

Rio Grande do Sul .•... 

Mato Grosso .......... . 

Goi as ................ . 

83 164 

402 000 

083 300 

342 604 

343 000 

191 114 

32 920 

________ ... _ . ____ _t_ __ . 

I 
86 000 I 3 • 4 1 I 1 0 5 51 5 ! 

41 3 7 oo I 2 • 91 7 6 5 000 : 

2 165 ooo 3,92 14 500 oor) ! 

342 9471 0,10 409 885! 
! I ' 

3 512 200 I 5,06 .I· 5107 0(!0 II 

343 5/0 1 79,77 290 423 

58110! 76,521 48722 ! 
l l . 

.._ ____ j _____ , _ _j _ _ 

36 

113 950 

802 578 i 
i 

4 763 ooo ! 
I 

~ 22 854 j 

5 443 910 1 

540 712 . 

86 003 

7,99 

4,91 

5,84 

3,16 

6,60 

86,18 

76,52 



l :.GE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGR!COLA 
PROGNOSTICO DA PRODU~.IIO AGRICOLA - 1977 

CENTRO SUL {REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

TO MATE 
SITUA~AO EM 30/ll/76 

OES UN IDA 
OA 

FED ERA CJ\0 ' 

TOTA IS •. ...... 

Minas Gerais 

Esplrito Sant 

Rio de Janeir 

Siio Paulo ... 

Parana ..... . 

Santa Catarin 

Rio Grande do 

Mato Grosso . 

Goias ...... . 

.......... 
0 ........ 
0 ........ 
.......... 
.......... 
a ........ 

Sul ..... 
. .. . .. .. . . 
.... ...... 

AREA 
PLANT ADA 

{ha) 
1976 

35 042 

3 242 

796 

1 774 

23 200 

1 058 

943 

3 225 

84 

720 
-- -··- --- --· ·-- ···----··· 

* Produ~ao esperada em novembro. 

.IIREA PLAN 
TADA OU A 

PLANTAR 
{ha} 
1977 

37 085 

3 800 

730 

1 774 

23 200 

1 090 

950 

4 600 

51 

890 

37 

VARIACM PRODUCM la. PREVI- VARIACM SM DA .II REA OBTIDA PRODUCM PRODUCAD 
77/76 (t) (t) 77/76 

% 1976 1977 % 

5,83 925 286 ' 970 225 4,86 

17,21 74 725* 87 586 17,21 

- 8,29 32 580* 30 660 - 5,89 

- 74 508 74 508 -
- 583 200* 583 200 -
3,02 25 627 26 378 2,93 

0,74 25 217 23 750 - 5,82 

42,64 75 500 107 640 42,57 

- 32,29 1 529* 903 - 40,94 

23,61 32 400 35 600 9,88 





TABELAS DE RENDIMENTOS MrDIOS 

OBSERVADOS NO TRirNIO 1974/76 

E PRODUTIVIDADES ESPERADAS PA 

RA 1977, POR PRODUTO AGRfCOLA, 

NO CENTRO-SUL. 





IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAt1ENTO SISTEt1J\TICO DA PRODU~M AGR!COLA 

RENDIMENTOS MEDIOS OBTIDOS NO TRI~NIO 1974/76 E PREVISTO PARA 1977 

ALGODAO HERBACEO (em caro~o) 

UNIDADES REND It1ENTOS t1ED IDS OBTI DOS t1ED I A DA PRODUTI 
D/\ .. (kg/ha) VIDADE OBTIDA NO 

FEDERA~M TRIENIO 74/76 
1974 1975 1976 (kg/ha) 

Minas Gerais ......... 620 781 458 620 

Sao Paulo ............ 1 310 1 328 1 323 1 320 

Parana ..............• 1 550 1 415 1 548 1 504 

Mato Grosso .......... 1 006 1: 022 1 190 1 073 

Goias ................ 1 260 1 600 1 800 1 553 

------- -~ -------- - ·--

AMENDOIM- 1a. SAFRA (em grao) 

. . --- - - - - · - - ·- -·---jr- - · 

UNID/\DL'S 
0/\ 

FEDE!l/\~M 

Sao Paulo ........... . 

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

Rio Grande do Su1 .... 

Mato Grosso .. . ..•.... 

Goi as ............... . 

RE ND!MENTOS MEDIOS OBTIDOS 
(kg/ha) 

-
1974 1975 1976 

1 516 1 545 1 563 

1 250 1 213 1 010 

1 061 1 062 1 044 

660 1 112 1 277 

1 300 1 400 1 300 

- ------ --------

41 

t1ED!A DA PRODUTI 
V !DADE OBT IDA NO 

TRitNIO 74/76 
(kg/ha) 

1 541 

1 158 

1 056 

1 016 

1 333 

RENDIMENTO MEDIO 
PREVISTO PARA 

1977 

628 

1 300 

1 480 

1 110 

1 600 

RENDWENTO r·1l:DIO 
PREVISTO PARA 

1977 

1 563 

1 200 

1 036 

1 300 

1 300 

------·----



!BGE/CEPAGRO 

LEVANTAt1ENTO SISTEt1J!:TICO DA PRODUCM AGRTCOLA 

REtiOit~ENTOS MrDIOS OBTIDOS NO TRitNIO 197'l/76 E PREVISTO PARA 1977 

UNIDAOES 
DA 

FEDERA~A'O 

Minas Gerais ....... .. 
Espir1to Santo •••••• 0 

Rio de Janeiro •• • 0 •• • 

Sao Paulo . . ......... . 

Parana .. 0. 0. 0 • •••• ••• 

Santa Catarina . . 0. 0 • • 

Rio Grande do Sul ... . 
Mato Groso ••••••• • 0 •• 

Goias • 0 •• • • • 0 0 • • 0 • • •• 

UNIDADES 
DA 

FEDERA~liO 

-

ARROZ (em cas r. a) 

RENDH1ENTOS t1l:DIOS OBTIDO 
·--l 

S rlf:D IA DA PRODUTI l REND I MENTO MED IO 
VIDA DE OBT I D~. flO PREV I STO PARA (kg/ha) 

1974 1975 

1 050 949 

! 
1 500 1 512 

1 602 1 866 

1 252 974 

1 344 1 726 

2 278 2 342 

3 558 3 617 

1 617 1 298 

960 "'i 

1976 

1 128 

1 n o 
l 506 

1 386 

1 751 

2 039 

3 558 

1 089 

1 153 

TRIENI O 74/1 6 1977 
(kg / ha) 

042 

381 

204 

607 

2 220 

3 578 

150 

100 

506 

300 

700 

2 200 

3 560 

200 

200 

BATATA .. INGLESA- la. SAFRA 

IR£11DI~ENTOS M(OIOS.· OBTIDOSf1ErliA DA ;;~;I~} RENDit~EtiTO t1EDIO 
(kg/ha) VIDADE OBTIDA NOI PREVISTO PARA 

TR IENIO 74/76 
-197_4_ 197 5 ·i--~19-76- , (kg I hil ) I 1977 

-----------------+ 

Minas Gerais . . . . • . . . . 11 100 9 700 9 790 10 197 9 790 

Sao Paulo .. ..... .. . .. 12 706 12 353 12 767 12 609 12 700 

Parana .. ....... • . . .. . 10 ooo 9 890 12 495 10 795 11 500 

Santa Catarina . . . . . . . 7 827 7 662 8 308 7 932 8 000 

Rio Grande do Su1 .... 6 500 6 670 6 688 6 619 i 6 800 

-- --------... --~- _l ________ _ 
42 



IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAt1ENTO SISTEti~TICO OA PRODUCII:O AGR!COLA 

RENDIMENTOS MtO!OS OBTIOOS NO TRirNIO 1974/76 E PREVISTO PARA 1977 

CANA-DE-ACOCAR 

UNIDAOES RENO HtENTOS tiED I OS OBTI DOS 
DA (kg/ha) 

FEDERACM 
1974 1975 1976* 

Mi nil s Gerais ......... 38 000 32 637 36 644 

Espi rito Santo 0 ••• • •• 31 000 31 000 31 000 

Rio de Janeiro • 0 ••• 0. 35 200 45 000 45 000 

sao Paulo .... ........ 54 839 57 327 63 500 

Para na .. . ..... ... . . . . 57 000 50 107 50 107 

Sant a Catarina •••••• 0 48 773 44 708 56 853 

Rio Grande do Sul 0 0 •• 22 551 21 466 23 763 

Mat.o Groso ........... ... . .. 40 416 

Go iii s ....... ... ...... 45 000 40 000 40 000 

------
* Rendimento medio esperado em novembro de 1976. 

·----

s UNIIJI\Il[ 
01\ 

FEIJEHIICII 0 

Minas Gerai s . . ....... 

Sa o Paulo ... . • ••• 0 0. 0 

Parana ... ... . • .••• • 0. 

Silnta Catarina • •• 0 0 • • 

Rio Grande do Su 1 .... 

CEBOLA 

RENDIMENTOS MEDIOS OBTIDOS 
( kg/ha) 

-
197'1 1975 1976 

4 800 4 561 4 607 * 

7 000 8 462 9 674 * 

3 900 3 801 3 673 

7 629 7 573 7 229 

7 069 7 131 6 819 

. ····- ~- - ---------- --- - --· --- ---- -- ----- .------- ---
* - Esperado. 

43 

flED IA DA PRODUTI RENDIMENTO MEOIO VIDADE OBTIDA rHJ PREVISTO PARA TRIENIO 74/76 1977 (kg/ha) 

35 760 36 644 

31 000 31 000 

41 733 45 000 

58 555 63 000 

52 405 52 000 

50 111 45 800 

22 593 21 470 

40 416 44 400 

41 667 40 000 

t1EDIA DA PRODLITI 
REND!t1E~ITO t1EDIO VIDAD[ OBTIDA NO 

TRitNIO 74/76 PREVISTO PARA 
1977 (kg/ha) 

4 656 4 607 

8 379 9 600 

3 791 3 650 

7 477 7 600 

7 006 6 820 

----------- ---------- ··-·· -



1BGE/CEPAGRO 

LEVANTAr1ENTO SISTEt~TICO DA PRODU~110 AGRICOLA 

RENDH1ENTOS MEDIOS OBTIDOS NO TRI£NIO 1974/76 E PREVISTO PARA 1977 

UNIDADES 
DA 

FEDERACJI:O 

Minas Gerais ......... 

Esplrito Santo ....•.. 

S~o Paulo ............ 

Parana ..•........•... 

Santa Catarina ....... 

Rio Grande do Su1 .... 
11ato Grosso .......... 

Goi iis ........ .. ...... 

ES UN I DAD 
D/\ 

FEDER/\ ~M 

--
llinas Gerais ......... 

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

Santa Catarin a ....... 

Rio Grande do Sul .... 

llato Grosso ......... 

Goias ..... . . ...... .... 

FEIJAO - la. SAFRA 

RENDU1ENTOS t1EDIOS OBTIDOS liED IA DA PRODUTI 
(kg/ha) VIDADE OBTIDA rHJ 

TRIENIO 74/76 
1974 1975 1976 (kg/ha) 

480 530 1145 485 

420 362 287 356 

393 402 114') 415 

671 [)26 762 753 

781 ')36 643 787 

832 858 780 823 

... 905 865 885 

600 717 720 67') 

FUMO (em folha) 

RENDIMENTOS MEDIOS OBTIDOS 11ED I 1\ DA PRODUTI 
(kg/ha) V !DADE OBTI DA liD 

TRJENIO 74/76 
1974 1975 1976 (kg /ha) 

050 1 133 749 927 

1 550 1 1132 1 075 1 352 

1 635 1 603 1 ~11 1 483 

1 573 1 267 1 253 1 364 

. .. . .. 579 57') 
I 

870 8110 820 

I 
I 

750l 
- -------·-----·- --
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RENDIMENTO MEDIO 
PREVISTO PARA 

1977 

I 
445 

287 

450 

750 

800 

800 

860 

600 

RENDmENTO 11EDIO 
PREVISTO PARA 

1977 

1 ODD 

1 300 

1 300 

1 250 

600 

750 

-·---



IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAt1ENTO SISTEt~TICO DA PRODU~AO AGR!COLA 

REHDIMENTOS MEDIOS OBTIDOS NO TRirNIO 1974/76 E PREVISTO PARA 1977 

UNIDADES 
DA 

FEDERACM 

t1i nas Gerais ....... 

Sao Paulo ........ .. 

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

Mato Grosso ........ 

UN ID/\O[S 
DA 

FED ERA CliO 

t1i nas Ger 

Espf rita 

a is ... ...... 
Santo .. ..... 

Rio de Ja neiro ....... 
Sao Paulo ............ 
Parana .. ............. 
Santa Cat ari na ......• 

Rio Grand e do Su1 .... 
~1ato Gras so ........•• 

Goias ••. ............. 

MAMONA 

REND It1ENTOS t1tD I OS OBTI DOS t1ED IA DA PRODUTI 
(kg/ha) VIDA DE OBTI DA Nl! 

TRitNIO 74/76 
1974 1975 1976 (kg/ha) 

600 715 589 635 

1 215 1 106 1 250 1 190 

1 600 1 616 1 400 1 539 

857 955 1 014 942 

MANDIOCA 

RENDIMENTOS MEDIOS OBTIDOS r11:'DIA OA PRODUTI 
{kg/ha) VIDA DE OBT IDA t[O 

TRIENIO 74/76 
1974 1975 1976 * {k9/ha) 

14 825 16 312 15 791 15 643 

14 000 14 000 13 CJ50 13 983 

13 200 13 500 13 200 13 300 

18 282 18 701 20 678 19 220 

21 269 19 627 19 627 20 174 

14 969 16 649 16 381 16 000 

11 948 11 883 12 088 11 973 

15 000 6 464 1 s 000 12 155 

14 000 14 000 16 000 14 667 

- --...,..-· ---·-- - -------------·-·-----------'---

* Rendimento media esperado em novembro de 1976, 
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RENDIMENTO MtDIO 
PREVISTO PARA 

1977 

650 

1 250 

1 550 

1 000 

RENDIMENTO MEDIO 
PREVISTO PARA 

1977 . 

15 791 

14 000 

13 200 

20 678 

19 000 

14 693 

11 880 

15 000 

15 000 

--



113GE/CEPAGRO 

LEVANTAIIENTO SISTEtiJ\TICO DA PRODU~l\0 AGR!COLA 

RUlDI11ENTOS MtDIOS 013TIDOS NO TRitNIO 197-1/76 t PREVISTO PARA 1977 

MILHO 

UNIDADES RENDH1ENTOS lltDIOS 013TIDOS lito IA DA PRODUT I RENDIMENTO MtDIO 
DA 

FEOrRA~M 

Min as Gerais ......... 

Esp 

Rio 

frito Santo • 0 ••• 0. 

de Janeiro . ... . . . 
Sao Paulo .......... . . 

Para na ..... . ...... .. . 

Sant a Catarina .. ..... 

Rio Grande do Su1 ••• 0 

Mato Grosso . ......... 

s ...... . ... . ..... 

·- ------· 

1974 

1 805 

1 200 

. .. 
2 037 

1 684 

2 369 

1 466 

1 574 

1 860 

(kg/ha) VI DADE 013T IDA rio PREVISTO PARA TRIENIO 74/76 1977 1975 1976 (kg/ha) 

1 431 1 391 1 542 1 518 

1 130 830 1 053 1 13D 

... 900 900 900 

1 899 2 179 2 038 2 150 

1 983 2 207 1 958 2 100 

2 240 2 440 2 350 2 400 

1 553 1 546 1 522 1 550 

1 554 1 523 1 550 1 550 

1 920 1 860 1 880 1 800 

SOJA 

---- ------,r-------~--------

liN I llfllll S 
ll/1 

RWDit1ENTOS MtOIOS 013TIDOS lltOIA _DA PRODUT]_ RENDH1ENTO ri[D IO 
(kg/ha) VIDADE 013TIDA riO PREVISTO PAR/I 

TRIENIO 74 /76 1977 (kg/ha) I I Ill l<fl~/\0 
1976 1975 

Minas Gerais 200 1 153 325 226 325 

Sao Paulo 1 558 1 733 942 744 1 940 

Parana . .. .. .. .. . . .. .. 1 932 2 221 2 160 2 104 2 200 

Santa Catarina . . . . . . . 1 182 292 208 1 227 233 

R1 o Grande do Su1 . . . . 397 506 549 484 550 

Mato Grosso 756 1 403 520 560 600 

Goias 900 1 320 480 233 480 

46 



!flGf/CEPAGRO 

LEVAN TA11ENTO SISTEt1J'iTICO DA PRODUC1'10 AGRICO LA 

RENDIMEHTOS MEDIOS OBTIDOS NO TRIENIO 1974/76 E PREVI STO PARA 1977 

------------
UNIDADES 

01\ 
rEDERA~M 

---- -- -----

Minas Gerais 000 

Espirito Santo 0 

Rio de Janeiro.- o 

Sao Paulo 0 0 000 0 

Parana 0 00 000 00 0 

Santa Catarina o 

Rio Grande do Su 

Ma to Grosso 0 o 0 0 

Goi as o o o o o o o o o o 

.. 
...... 
..... . 
.... 0. 

. . .. . . 

0 ••••• 

•• 0 ••• 

1 ... . 
... ... 

.. .. .. 

TOMATE 

REND lt1ENTOS t1ED I OS OBTIDOS 
(kg/ha) 

1974 1975 1976 

30 000 18 274 23 049* 

0 0 0 45 000 40 930* 

40 600 42 000 42 000 

20 762 21 529 25 138* 

18 000 21 662 24 222 

23 045 23 770 26 741 

14 000 22 632 23 411 

0 0 0 0 0 0 18 202* 

50 000 50 000 45 000 

* Rendimento media esperado em novembro de 19760 
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tiED Ill DA PRODUTI REN DIMENTO MEDIO VIDADE OBTIDA NO 
TRIENIO 74/76 PREVISTO PARA 

(kg/ha) 1977 

23 774 23 049 

42 965 42 000 

41 533 42 000 

22 476 25 138 

21' 295 24 200 

24 519 25 000 

20 014 23 400 

i8 202 17 700 

48 333 40 000 




