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A FUNDAC~O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATl~ 
TICA- IBGE, atraves da Comissao Especial de Planejamento, Controle e Avalia~ao das 
Estatlsticas Agropecuirias (CEPAGRO), divulga os res~ltados dos levantamentos reali 
zados durante os meses de outubro e novembro de 1977 e efetuados pelos Grupos de Co 

. . -
ordena~ao de Estatlsticas Agropecuarias (GCEA) em funcionamento nas Unidades da Fede 
ra~ao junto as Delegacias do IBGE, objetivando a obten~ao de informa~oes que permi 
tissem estabelecer o PROGNOSTICO PRELI~INAR DA PRODU~AO AGR!COLA PARA 1978 ~o Centr£ 
-Sul (Regioes Sul, Sudeste e Centro-Oeste), atraves da pesquisa denominada, LEVANTA 
MENTO SISTEM~TICO DA PRODUC~O ~GRICOLA e de responsabilidade do Departamento de Esta 
tlsticas Agropecuirias do IBGE. 

2. Foram considerados nessa investiga~ao 13 (treze5 prod! 
tos agrlcola·s de culturas temporarias face a expressividade economica que represe.!! 
tam para o Centro-Sul: 

1. Algodao herbaceo 8. Furno 
2. Amendoim ( 1 a. safra) 9. Mamona 
3. Arro~ 1 0 • . Ma nd i oca 
4. Batata-inglesa (la. safra) 11. Mil ho 
5. Cana-de-a~ucar 12. Soja · 
6. Cebola 13. Tomate 
7. FeiHo ( 1 a. safra) 

3. As informa~oes sao apresentadas em tabelas por produto 
~grlcola, contendo prognosticos sabre areas plantadas ou a plantar e perspectivas da 
prod~~io esperada, bern assim, dados relatives sobre as provive1s modifica~oes que P£ 
<;lerao ocorrer para as variaveis area e produc;:ao em rela~ao · as safras obtidas para 
estes produtos em 1977. Estas informa~oes sao desagregadas para cada Unidade da Fe 
dera~ao onde se investiga o produto agricola considerado . no CENTRO-SUL. 

4. Preliminarmente, e feita uma aprecia~ao sobre OS pri~ 

tipais fatores responsaveis pelas proviveis altera~oes que deverao ocorrer nas varia 
veis consideradas para a safra de 1978, por produto agrlcola. 

5. Na parte final do trabalho, sao apresentadas · tabelas 
sabre OS rendimentos medias observados para esses produtos agricolas· nas safras de 
1974 a 1977, bern assim, a respectiva media quadrienal destas produtividades, visando 
sua comparabilidade com os rendimentos medias esperados para 1978. 
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2. TABELA - Resumo de dados relativos sobre a evolu~ao das variareis ~REA e PRODUy~O 

para 1978, por produto agricola. 

1 9 7 8 

PRODUTO AGRICOLA Evolu~ao de areas plantadas e produc;oes 
esperadas em rela~ao a 1977 

Jl:rea (%) Produ~ao (%) 

1. Algodao herbaceo .............. - 6,26 - 6,41 

2. Amendoim (1 a. safra) .......... 2,73 8,43 

3. Arroz .......................... - 6,97 1 ,71 

4. Batata-inglesa (la. safra) .... 1,48 1,52 

5. Cana-de-a~ucar ................ 6,42 5,63 .- . . 

6. Cebo 1 a ........................ - 7 '13 - 6,21 

7. Feijao (1 a. safra) ............ ,,.,74 10,39 

8. Furno .......................... 4,30 3,58 

9. Mamona ........................ 44,46 34,82 . 

1.0. Mandioca ...................... 2,86 1 ,46 

11. Milho .......................... - 4,04 - 4,35 

12. Soja .......................... 7,58 7,67 . 

13. Tomate ........................ 6 '1 0 6,96 

, . 



IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO PRELIMINAR DA PRODU~~O AGR1COLA PARA 1978 . LSPA 

1. ALGOD~O HERB~CEO (em caro¥o) 

As perspectivas para a safra de algodao herbaceo em 1978 no Centro-Su1 nao se mostram 
favoraveis, sendo previsto urn decrescimo de 6,26% na area plantada e 6,41% na produ~ao esperada em 
rela~ao a safra de 1977, para o conjunto das Unidades da Federa~ao onde o produto e cultivado, ou S! 
ja: Minas Gerais, Sao Paulo, Parana, Mato Grosso e Goias. Em decorrencia dos altos pre~os que o al 
godao atingiu no mercado interno no segundo seme~tre·de 1976, os cotonicultores ampliaram suas areas 
de cultivo para a safra de 1977, ocasionando urn aumento aproximado de 70% da produ~ao em rela~ao ao 
ano anterior, no Centro-Sul. Os pre~os vigentes e considerados bons pe1os produtores na ocasiao do 
plantio da safra de 1977. nao permaneceram em r~iveis razoaveis_ no decorrer deste ano, face as suce~ 

sivas baixas no mercado internacional, bern assim, pela maier oferta do produto no Centro-Sul neste 
ano. As exporta~oes de a1godao, que em 1976 ja haviam apresentado drastica redu~ao, apesar dos es 
for~os despendidos pelo Governo na exporta~ao do produto neste ano, dada sua gravosidade no mercado 
internacional, ate agora so se tornou possivel colocar pouco mais de 20% dos estoques existentes no 
Centro-Sul e que atingem a urn excedente aproximado de 100 000 t. Assim, a tendencia e de uma retr~ 
~ao no cultivo, o que se verificou pelas in~orma~oes levantadas nas zonas produtoras de algodao da 
area considerada. Com efeito, nas Unidades da Federa~ao investigadas, ~ redu~ao da area de cultivo 
para a proxima safra varia desde -0.12% em Minas Gerais ate -17,10% em Mato Grosso. 

MINAS GERAIS- Os pre~os medics no Estado. a nivel de produtor,apos a colheita do algodao em 1977,f£_ 
ram inferiores ao de igual periodo em 1976. acarretando problemas na comercializa~ao 

desta ultima safra. com grande desestimulo para o produtor. Esta si"tua~ao vern caracterizandoa atual 
fase de inten~ao de plantio. configurando uma perspectiva desfavoravel para a cotoniculturamineira. 
Entretanto, segundo a Er-1ATER-MG. a manuten<;ao dos niveis de area cultivada com algodao serapossivel. 
visto que o milho. seu principal competidor nao alcan~ou os pre<;os minimos esperadcs pelo produtor, 
sendo cotado a Cr$ 78.00/sc de 60 kg. Outro fator apontado. e relative as dificuldades par que atr~ 
vessa a pecuaria pela falta de capital de giro. impel indo OS produtores a diversificarem as ' SUaS atj_ 
vidades, sendo o algodao. talvez.,uma das melhores op~oes. Esse fate se caracteriza com mais eviden 
cia no norte do Estado. Par outre 1ado. esta tendencia pode nao se concretizar. pois segundo a 
EPAMIG. o Banco do Nordeste do Brasil. principal financiador,_ esta 1 iberando no maximo Cr$ 450 000,00 
por produtor, sendo esta quantia suficie-nte. so.mente, para plantar 50 ha. nao sendo financiados OS 
investimentos. Outros fatores de produ<;ao como a disponibilidade de sementes e mao-de-obra se apr! 
sentam dentro de uma oferta normal. Assim. e previsto inicialmente o cultivo de 116 000 ha, . repr~ 
sentando urn decrescimo de apenas 0.12% em rela~ao a area plantada na safra anterior, isto e,. pratic~ 
mente permanecendo estavel. 
A produ~ao esperada podera atingir a 81 200 t, ou seja, uma redu~ao de 11,52% quando comparada a o~ 

tida em 1977. tendo em vista que a produtividade prevista se situa em torno de 700 kg/ha. sendo infe 
rior em 11,30% do rendimento medic obtido na safra de 1977. 

S~O PAULO - Para a s~fra 77/78, a tendencia observada e de retra~ao da area de plantio, considerando 
os problemas verificados na comercializa~ao do produto, pois, durante todo o segundo S! 

mestre do ano anterior, os niveis de pre~o no mercado interne mantidos ao redor de Cr$ 120,00 a arr£_ 
ba_, cairam substancialmente e se situaram em Cr$ 98,00/arroba em maio do ano em curso. Os produt£_ 
res retiveram o algodao em caro<;o,colhido, nao o beneficiando de imediato, na expectativa de obterem 
pre~os mais compensadores. Entretanto, as condi<;oes nao favoraveis do mercado internacional p~ra o 
algodao em pluma. fizeram com que este quadro de dificuldades da comercializa<;ao permanecesse. Como 
previsao inicial. e estimada uma redu~ao de 10,03% em rela~ao a area de 1977. ou seja, de 300 100 p~ 
ra 270 000 ha, conquanto as perspectivas para outras culturas como milho e arroz nao se apresentam 
favoraveis a pouto de acarretar desvio consideravel de recursos normalmente destinados a cotonicult~ 
ra. A distribu~~ao de sementes que fica a cargo da Secretaria de Agricultura. e normal e com boa 

· disponibilidade. A produ~ao esperada situa-se ao rector de 486 000 t, ou seja, com urn decrescimo de 
10,66% em rela<;ao a obtida em 1977. 
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PARAN~ - Informa o GCEA-PR, que a safra de algodao herbaceo em caro9o/1977 definiu-se com uma produ 
cao de 416 550 t, para uma area estimada de 290 400 ha e rendimento medio obtido de 1 434kg/ 

/ha, conforme informado no relatorio mensal do LSPA. Investiga9oes levadas a efeito no periodo assi 
nalado, fornecem boas referencias de que a area total a ser cultivada para a safra de 1978 nao dev~ 

ra ser superior a 290 000 ha, 0 que a torna quase equivalente a area plantada na safra passada e que 
foi apenas superior em 0,14%. No norte, onde se concentramcerca de 98% da area de cultivo, ja foram 
plantados 95% da area prevista para a nova safra. As sementes mais uti1izadas sao das variedades 
IAC-RM3 e RM4, seguidas de IAC-16 e IAC-17, tendo :sido· uti1izada a media de 35 kg/ha. Os pre9os m! 
dios das sementes sao de Cr$ 320,00 para a semente tratada, Cr$ 140,00 para a semente comum e 
Cr$ 330,00 para a semente-padrao, por saca de 30 kg. Os demais insumos, como credito, defensivos,m~ 
quinas e mao-de-obra, se mostram suficientes para atender as necessidades de cultivo. 
Em decorrencia do periodo de estiagem verificado nos meses anteriores, houve "falhas" de germina9ao 

_em algumas lavouras, procedendo-se o replantio. 
No periodo em referencia, as lavouras de urn modo geral atravessam o estagio de germina9ao, 
tando born aspecto sanitaria. A produ9ao esperada e de 415 860 t, com urn rendimento medio 
de 1 434 kg/ha, igual ao obtido na safra de 1977. 

aprese~ 

previsto 

MATO GROSSO - 0 algodao herbaceo nesta safra ·acusa redu9ao de area p1antada nas zonas tradicionais de 
cultivo devido a expansao da lavoura mecanizada de soja, pois a malvacea exige maiores 

tratos culturais e requer bastante mao-de-obra. 
Embora neste prognostico nao este.iam incluidas as areas a serem cultivadas no norte do Estado em fe 
vereiro, nos municipios de RONDONOPOLIS, PEDRA PRETA e outros, a perspectiva de plantio nao devera ~ 
tingir a 6 500 ha, visto os problemas de comercializa9ao de sementes ·que, na sua quase totalidade, 
procedem de Sao Paulo, tendo que contar com a disponibilidade desse Estado, agravado pela insuficie~ 
cia de assistencia tecnica, pois o algodao nao esta incluido nos programas de extensao agricola. 
0 algodao e uma cultura em decadencia no Estado de M~to Grosso, sendo cultivado somente em a_reas tr~ 
dicionais de colonias; onde ha disponibilidade de mao-de-obra, visto que as culturas de soja earroz, 
tota1mente mecanizadas, do p1antio a colheita, vern expandindo a cada safra suas areas de cu1tivo, em 
detrimento da ma1vacea. 
Embora os fatos apontados, o a1godao devera manter-se nas zonas de cu1tivo tradicionais, pojs ·a Co 
operativa dos Cafeicu1tores de Nova Londrina em NAVIRAl, incentiva o plantio fornecendo sementes e 
assistencia tecnica, adquirindo o produto e permitindo com isso, maior margem de lucro dos seus asso 
ciados. 
As variedades mais p1antadas nesta safra sao lAC 13, lAC 16, lAC 17, RM 4 e REBA. 
A redu9ao .previ s ta na area cu1 ti vada com a 1 godao para a safra de 1978 e de -17 ,1 0%, s ituando-:se em 
56 677 ha. Com a produtividade prevista pre1iminarmente em 1 320 kg/ha, a perspectiva inicial da pr£ 
du9a0 e de 74 814 t, inferior em 16,40% da colheita obtida am 1977. 

GOlAS - 0 proqnostico de cultivo do algodao para a safra de 197~ ~de urn decrescimo na area pl~ntada 
na ordem de 14.77%. istn e, de 73 100 para 62 300 ha. Essa redu9ao se deve aos baixos pre9os 

ofertados para os agricultores, bern assim, as baixas produtividades observadas na safra de 1977 que 
se situaram em 1 170 kg/ha, devido ao ataque de pragas, incidencia de molestias e a a9ao desfavora 
vel de fenomenos climaticos adversos. Com a produtividade prevista inicia1mente em 1 458 kg/ha, ou 
seja, a media dos rendimentos medics obtidos no ~ltimo quatrienio, e esperada uma producao de90 833t. 

2. AMENDOlM (1a. SAFRA) 

A produ9ao de amendoim em casca de la. safra no Centro-Su1 em 1977 foi de 233 667 t , 
sendo inferior em 41,33% da obtida em igual safra do ano anterior, quando foram produzidas 406 790t. 
Sao Paulo foi o ~,ior produtor oessa safra com 63,90% da produ9ao total. Fatores adversos de ordem 
climatica, acrescidos da incidencia de molestias, foram as principais causas responsaveis pelo deere~ 
cimo observado na safra de 1977, bern assim, a redu.cao da area de cultivo em relacao a 1976. 
As exporta9oes de amendoim cresceram substancialmente nos primeiros oito meses deste ano. 0 produto 
obtido foi de boa qualidade, encontrando factl co1ocacao no mercado e os precos pagos aos produtores 
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mantiveram-se acima do pre~o minimo estabe1ecido (Cr$ 63,00/sc de 25 kg), atingindo ate Cr$ 110,00/ 
/sc 25 kg. Para a safra de 1978 o pre~o minimo e de Cr$ 76,50/sc 25 kg, superior em mais de 20% do 
vigotado na safra anterior. 
Estes fatores positivos, a1i.ados aos 1evantamentos rea1izados especificamente para conhecer-se 
perspectivas para a 1a. safra de amendoim em 1978 no Centro-Su1, permitem prever urn acrescimo 
2,73% na area de cu1tivo em re1a~ao a mesma safra de 1977, e 8,43% na produ~ao, pois, como ja 
assinalado, as produtividades obtidas anteriormente foram baixas face aos fatores apontados. , . 

as 
de 

foi 

S~O PAULO -A tendencia para a proxima safra, e manter estave1 a area cu1tivada para a la. safra de 
amendoim no estado pau1ista, situando-a em 106 500 ha, podendo, contudo, ocorrer falta 

de sementes selecionadas para o plantio. Com a produtividade prevista de 1 600 kg/tla, e esperada uma 
produ~ao de 170 400 t, ou seja, superior em 11,74% da obtida em 1977. 0 acrescimo expressivo da pr£ 
du~ao prevista para 1978, decorre do fato da area co1hida neste ano ter sido de apenas 94 700 ha com 
0 rendimento medio obtido de 1 610 kg/ha, proporcionando assim Uma C91heita de 152 500 t. 

PARA~ - Os resultados dos 1evantamentos efetuados sabre a 1a. safra de amendoim para 1978, contra 
riamente ao que era esperado, acusam tendencia de crescimento na area de cu1tivo na ordemde 

15%, situando-a em 36 000 ha, visto que na mesma safra de 1977 a area p1antada a1can~ou a 31 307 ha. 
0 acrescimo de area ora verificado, ref1ete, em parte, 0 born nive1 de pre~os atingido para 0 produto 
na ultima sa fra. 
A cultura esta 1ocalizada predominantemente no norte do Estado, onde estao p1antados cerca de 90% da 
area total cultivada nessa safra, e tern nas Microrregioes Homogeneas "NORTE NOV1ssn~o DE UMUARAMA" , 
"NORTE NOVO DE LONDRINA" e "CAMPO MOURJI:O", a sua maxima representatividade. 
As variedades mais p1antadas sao TATU, TATUI e CATETO BRANCO originarias dos produtores que uti1izam 
em media de 45 a 50 kg/ha. 
De urn modo geral a cultura se encontra na fase de germina~ao, apresentando born "stand" de P,1antas. A 
produ~ao esperada preliminarmente para esta la. ·safra e de 43 500 t (sendo superior em 6,88% da ante 
rior), com a produtividade prevista de 1 208 kg/ha. 

RIO GRANDE DO SUL - A area a ser plantada para a safra de 1978 devera sofrer urn sensive1 decrescimo 
na ordem de 10,11% em rela~ao a cultivada em 1977, situando-se em 8 000 ha. 

0 amendoim nao e cultura de expressao economica no estado gaucho e seu cultivo vern sendo g'radativa 
mente substituido pe1a soja a cada safra, na r~giao colonial onde e plantado. A produ~ao esperada 
nicialmente para a safra de 1978 e de 8 568 t, com a produtividade prevista de 1 071 kg/ha. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT ja pede registrar uma redu~ao de 0,32% na area plantada para a la. safra de 
78, situando-a em 19 236 ha, devido a problemas de germina~ao de sementes oriundas de 

firmas particulares, adquiridas pelos produtores a altos pre~os, pois foi cotada a Cr$ 16,00/~g em 
grao, e que agora, principalmente na Regiao da GRANDE DOURADOS, estao necessitando de· replant}os. Os 
distribuidores dessas sementes nos municipios de F~TIMA DO SUL e ·GLORIA DE DOURADOS explicar~m a 
nao germinac;ao das sementes, pelo p1antio muito profundo rea1izado as vesperas de chuvas pesad,as,nao 
convencendo os prod~tores, face aos prejuizos sofridos. 
A lavoura ocorre nas areas de colonias, tendo a seguinte distribuic;ao: 60% nos municipios de F~TIMA 
DO SUL, GLORIA DE DOURADOS, BATAIPOR~, IVINHEMA, VICENTINA e DEOD~POLIS; 30% nos municipios de PONTA 
PORJ'i, MUNDO NOVO, AMAMBA! e IGUATEMI, os 10% restantes distribuidos em areas esparsas no Estado. Com 
essa distribuic;ao, a concentra~ao das lavouras se situa em faixas fronteiri~as com os Estados de Sao 
Paulo e Parana. 
0 fluxo de comercializa~ao do amendoim coincide como da soja no Estado e, desse modo, as industrias 
de oleo em Fl\TIMA DO SUL t~ dado pt·eferencia a soja, em detrimento daquele produto. A produ~ao e2_ 
perada e de 26 661 t, inferior em 5,04% da obtida em igua1 safra de 1977 (28 077 t), como rendimen
to medio esper~do de 1 386 kg/ha. 

GOIJI:S - Os bons pre~os vi gentes para a ultima safra de amendoim e 0 mercado muito fa'voravel' foram OS 

principais fatores que 1evam ao incremento de 120,59% na area de cultivo para a 1a. safra de 
1978, comprovado pe1os financiamentos ja efetivados. Assim, a area plantada expande de 680 para 
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1 500 ha. Com a produtividade esperada de 1 500 kg/ha, e prevista preliminarmente uma produ~ao de 
2 250 t, superior em 113,47% da obtida em igual safra de 1977. 

3. ARROZ 

0 prognostico para a safra arrozeira no Centro-Sul em 1978 e de quase estabilidade em 
re1a~ao a colheita obtida em 1977, sendo superior em apenas 1,71%, situando-se em aproximadamente 
7,3 milhoes de toneladas. Entretanto, a area· prevista para plantio acusa urn decrescimo de 6,97% em 
rela~ao a plantada na safra anterior. Essa ~etra~ao . na area de cultivo se deve ao incremento expre~ 
sivo que experimentou a cultura do arroz nos dois ultimos anos, principalmente em Mato Grosso, bern 
assim, a melhoria da produtividade observada a cada safra no Rio Grande do Sul, que tern o arroz como 
uma das culturas mais tecnificadas, com base no cultivo irrigado e, portanto, isento da dependencia 
acentuada das condi~oes climaticas que condicionam a produ~ao do arroz de sequeiro nas outras regioes 
orizicolas do Pais, com perdas e abandonos de areas cultivadas na fase critica de forma~ao das pani 
culas, quando o produto mais necessita de umidade para a forma~ao dos graos. As areas de cultivo , 
por Unidade da Federa~ao, deverao permanecer estaveis em Sao Paulo e Mato Grosso (+ 0,22%), enquanto 
que acusam os decrescimos de- 24,60% em Minas Gerais,- 10,19% em Goias,- 7,64% no Parani, - 3,36% 
no Rio Grande do Sul,- 2,17% no Rio de Janeiro,- 1,99% em Santa Catarina e- 0,66% no Espirito San 
to. 

MINAS GERAIS - Os excelentes resultados obtidos em 1976 pela orizicultura, garantem ate hoje, gra~as 
. a forma~ao de estoques reguladores, urn tranqOilo comportamento do produto a nivel de 

consumidor. Entretanto, o mesmo nao pode ser estendido a nivel de produtor, que na safra de 1977 s~ 
freu grandes frustra~oes causadas por estiagensrigorosas, agravadas por pre~os nao compensadores. 
0 cultivo do arroz em Minas Gerais apresenta certas particularidades de acordo com a regiao de culti . -
vo no Estado. Na de UNAl, segundo a EMATER-MG, o cultivo do arroz devera ser substituido por outras 
culturas e pela forma~ao de pastagens. No Triangulo Mineiro, segundo pesquisas efetuadas, -·se esta 
tornando tradi~ao a forma~ao de pastagens apos o cultivo do arroz. 0 pre~o minimo desestimulante e 
insuficiente para garantir OS riSCOS da explora~ao, aliado a irregularidade das chuvas e a restri~ao 
de credito para a abertura de novas areas no cerrado. No Alto Parnaiba a explora~ao arrozeira cara£ 
teriza-se pelo desmate do cerrado e implanta~ao da cultura por 1 a 3 anos. Apes este periodo, for 
mam-se pastagens ou cultiva-se a soja, dando inicio a outro ciclo em novas areas. Ultimamente estes 
ciclos estao se _reduzindo a 1 ano face aos altos riscos por que passa a cultura do arroz e a incide~ 
cia de fenomenos climaticos desfavoraveis, agravados pelo ataque de bruzone, helmintosporiose e ce! 
cosporiose is varieda~es pouco resistentes ali cultivadas. Na Zona da Mata e tradicional o ~ultivo 

do arroz em varzeas umidas, estando em_ fase de implanta~ao a sistematiza~ao das varzeas para uma e~ 

plora~ao mais tecnificada, demandando porem custos muito altos de produ~ao, cobertos em parte pelo 
credito de custeio que e limitado, pois nao atinge a sistematiza~ao dos solos. No sul do Est~do, ve 
rificam-se igualmente os mesmos fatores adversos apontados para ·a orizicultura de terras alta~ e de 
virzeas, visto que naque1a regiao existem os dois tipos de cu1tivo. Por esses fatores apontados e 
os j~ relatados ini~ialmente na parte geral sabre o arroz, e prevista uma redu~ao de 24,60% na area 
de cultivo, embora a produ~ao prevista se situe em 636 000 t, igual a obtida na safra anterior, se 
for a1can~ada a produtividade de 1 122 kg/ha, _pois na safra de 1977, dado os problemas de estiagem , 
0 .rendimento media observado foi de apenas 897 kg/b~. 

ESPlRITO SANTO - A area provavel a ser plantada em 1978 devera osci1ar em torno de 48 600 ha, ~anten 
do-se em niveis seme1hantes ao de 1977. Os fatores provaveis apontados como limi 

tantes ao impu1so da orizicu1tura no Estado foram os seguintes: 
a) pre~o pago ao .produtor considerado baixo; 
b) crescente escassez de mao-de-obra; 
c) ocupa~ao de areas com pastagens; 
d) elevado custo de produ~ao sem retorno; 
e) produto obtido de baixa qua1idade e nao competitive com o importado de outras regioes pr~ 

dutoras do Pais. 
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0 p1antio da graminea esta atrasado, face a estiagem que asso1a o Estado. Entretanto, e esperada pr~ 
dutividade normal, que devera manter-se nos mesmos n'iveis de 1977 (1 400 kg/ha), uma vez que o fator 
pre~o, limita a expansao da area e a ado~ao de maier tecnologia. Assim, e aguardada inicialmente uma 
produ~ao de 68 146 t, insuficiente para o consume interne que vern apresentando urn deficit da ordem 
de 23 000 t. 

RIO DE JANEIRO - 0 arroz fluminense e cu1tivado em varzeas umidas, que ocupam a maior parte dos va 
les de "fundo chato" no norte e literal sudeste do Estado. Embora o clima seja fa 

voravel a orizicultura nessas regioes, dific1lmeate os niveis de precipita~ao pluvial alcan~am as 
quantidades exigidas pela planta durante o seu ciclo vegetative. 
As principais variedades plantadas sao "ABRIL", "PAGA D!VIDA", . "MANGOTt","HlBRIDO" (TEXAS PATNA) e 
o IAC-435. 
A area a ser plantada em 1978 e inferior em 2.17% com igual repercussao na produ~ao prevista. Assim. 
com uma area de cultivo de 45 000 ha e produtividade prevista de 1 800 kg/ha. e esperada uma prod~ 

~ao de 81 ooo t. 

A explora~ao da graminea tern pouca expressao economica para o consume no Estado. uma vez que a quase 
totalidade do arroz consumido no Rio de Janeiro precede dos Estados do Rio Grande do Sul. Goias, Ma 
ranhao e mais recentemente de Mato Grosso .. 

S~O PAULO -A cultura apresentou na safra de 1977 retra~ao na ordem de 42% em rela~ao a safra ante 
rior, como decorrencia dos baixos retornos obtidos, alem da competi~ao oferecida por o~ 

tras lavouras de maior rentabilidade. 0 volume produzido foi infer~or em mais de 50% do obtido em 
1976. Ainda assim observou-se fraca rea~ao nos nfveis de pre~os, em fun~ao, quase que exclusivamen~ 
te.da estiagem verificada no 19 trimestre do ano em curse. 0 volume ainda disponivel no mercado e 
as causas expostas, sao responsaveis pela inevitavel estabiliza~ao da cultura na safra de 1.978. As 
sim, em uma area provavel a ser plantada de 347 ooo. ha·, igual a cultivada em 1977, e aguardada uma 
produ~ao equivalente a obtida na safra anterior, ou seja, 360 000 t. 

PARAN1l: - 0 plantio do arroz esta quase concluido em todo o Estado. As ultimas informa~oes proceden
tes do interior assinalam uma redu~ao de area em rela~ao a safra passada de 7.64%, devendo 

situar-se em torno de 532 000 ha. Ate o final de novembro cerca de 97% da area prevista a ser pla~ 

tada ja haviam sido semeadas . 
. As variedades utilizadas para o plantio foram: IAC-1246, "JAGUARI", "AMARELM", "DOURADO PRECOCE", 
· IAC-101 e outras. 

Os demais fatores de produ~ao atendeNm a demanda dos orizicultores e de urn modo geral, as 1avouras 
ja p1antadas se encontram nas fases de germina~ao e de desenvolvimento vegetative, apresent~~do born 
estado sanitaria, sem incidencia de p~agas ou molestias. 
Com a produtividade prevista de 1 604 kg/ha, igual a obtida na safra anterior, e esperada par~ 1978 
uma produ~ao de 853 328 t de arroz em casca. Ressalte-se que as sementes selecionadas foram ~dquirl 
das numa faixa de pre~os que variou de Cr$ 5,50 a Cr$ 7.00 o kg,·enquanto que as comuns ou crioulas, 
oscilaram entre Cr$ 3,30 e Cr$ 4,20 o kg. Em media, foram utilizadas de 30 a 40 kg de sementes 
por ha. 

SANTA CATARINA- A cultura encontra-se totalmente plantada e com desenvolvimento normal. A produ~ao 
de sementes fiscalizadas pnPa a safra de 1978 foi de 41 918 sacos de 50 kg. A area 

para plantio e de 147 724 ha, inferior em 1,99% da plantada na safra anterior. Nao houve dema~da p~ 
ra as sementes disponiveis nas cooperativas. 0 pre~o a nivel de produtor e de Cr$ 75,00 para.oarroz 
de sequeiro e Cr$ 95,00 para o irrigado, apresentando mercado estavel. Todo estoque do produto da~ 

duas ultimas safras (76 e 77) encontra-se em poder da CFP em Santa Catarina para comercializa~ao. 
Com o rendimento medic previsto de 2 250 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 332 379 t, inferior em ap~ 
nas 0,17% da obtida em 1977. _., 
RIO GRANDE DO SUL - A area ' estimada a ser plantada no Estado em 1978 e de 510 000 ha de arroz irrig~ 

do e 37 000 ha de arroz do sequeiro, totalizando 547 000 ha, inferior em 3,36% 
da plantada na safra anterior. A cultura encontra-se na fase de plantio, e o decrescinio estimado de 
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3,36% e atribuido ao excesso de chuvas ocorrentes na zona sul, principalmente nos municipios de PELO 
TAS e SANTA VITORIA DO PALMAR, que dificultou o preparo do solo. Em compensac;ao, nos municipios de 
BAG[ e URUGUAIANA, a area a ser semeada devera sofrer urn incremento em 1978. 
Re1ativamente ao arroz de sequeiro, cultivado em pequenos estabelecimentos na regiao colonial com o 
objetivo principal de subsistencia,a area a ser plantada em 1978 devera permanecer estave1. 0 pla~ 

tio de arroz de sequeiro e realizado empiricamente, sem adubac;ao e preparo conveniente do solo, g~ 

ralmente utilizando ~ementes proprias dos produtores. Nao ha financiamento e tratamentos fitossani 
tarios. ~ 

Como rendimento medio previsto de 3 715 kg/ha, e aguardada inicialmente uma produc;ao de 2 031 900t, 
inferior em 3,47% da obtida em 1977. 

MATO GROSSO - As sondagens iniciais revelam uma intenc;ao de plantio da ordem de 1 '550 138 ha, lige..!_ 
ramente superior (+ 0,22%) a plantada em 1977. Os principais motivos que levaram OS 

orizicultores a praticamente, manter os plantios nos mesmos niveis de 1977, foram os seguintes: 

a) custeio razoavel (Cr$ 2 300,00/ha) em relac;ao a outras culturas, podendo com a sobra de recur 
sos, complementar o plant.io da soja; 

b) os projetos POLOCENTRO; 
c) a nao implantac;ao da cultura da soja no norte e leste do Estado; 
d) a situac;ao financeira de grande parte dos agricultores compromissados como Banco do Brasil por 

operac;oes de custeio de grandes areas de lavouras; 
e) o incentive das cooperativas; 
f) facilidade de mecanizac;ao, adubac;ao e combate fitossanitario, aliado a menor consume de insu 

mos em rela<,;:ao as outras culturas. 
As variedades mais plantadas tern sido !AC-47, l 369, "PRATM PRECOCE" e IAC-25. 
Com a produtividade inicialmente prevista ae 1 360 kg/ha, e esperada para 1978 uma 
2 108 188 t, superior em 0,60% da obtida em 1977. 

produ~ao de 

GOIJI:S- A area provavel a ser plantada'em 1918 devera ser de 897 350 ha, inferior em ·l0,19% da cult..!_ 
vada em 1977, da qual foram perdidos ou abandonados cerca de 120 000 ha, pois a are? colhida 

na safra anterior atingiu a j77 360 ha. 
Quanto ao arroz irrigado, nao houve interesse dos rizicultores no desenvolvimento de projetos de ir 
rigac;ao, permanecendo praticamente inalterada a estimatjva de area plantada em relac;ao a safra paSS2_ 
da. Os principais fatores apontados como possiveis causadores da retrac;ao foram os prec;os minimos 
estabelecidos e alto custo de implanta<,;:ao dos projetos. 
Com referencia ao arroz de sequeiro, cultura bastante prejudicada na safra passada, com perdas elev2_ 
das, esta ocorrendo decrescimos de a no para a'no, cedendo areas para a soja, o mil ho e a formac;ao de 
pastagens. 
Com a produtividade prevista de 957 kg/ha que e a media obtida' no ultimo quatrienio, e esperada inici 
almente uma produ<,;:ao de 858 764 t, superior em 38,40% da obtida em 1977. 

4. BATATA-INGLESA (la. SAFRA) 

As perspectivas para a batata-inglesa da la. safra de ·1978 no Centro-Sul, sao de manu 
tenc;ao da area total cultivada, que devera situar-se em 120 767 ha, superior em apenas 1,48% da pla~ 

tada na mesma safra do ano anterior (119 003 ha). Por Unidade da Federa<,;:ao, verifica-se o increme~ 

to de 62,37% no Espirito Santo, 14,56% em Santa Catarina e 2,38% no Parana. Acusam decrescimos de 
area plantada, OS Estados de Minas Gerais(- 2,81 %), Sao Paulo(- 2,44%) e Rio Grande do Sul C-1,32%). 
0 grande fator limitante da expansao da bataticultura tern sido a insuficiencia cada vez mais acentua 
dade batata-semente certificada e/ou fiscalizada, bern assim, o alto custo dos fertilizantes e defen 
sivos que se co~tituem nos tres principais insumos para o sucesso da cultura. 
A produ<,;:ao total esperada para esta la. safra no Centro-Sul e de l 213 694 t, superior em 1 ,52% da 
obtida em igual safra de 1977. 

MINAS GERAIS -A batata-inglesa em Minas Gerais esta concentrada no sul do Estado, sendo de cultivo 
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tradicional nessa reg1ao. Para a la. safra, e previsto o plantio em 1978 de aproximadamente 14 OOOfla, 
inferior em 2,81% da plantada em 1977. Os pre~os alcan~ados pelo produto a nivel de produtor sao 
considerados remunerativos, embora em alguns meses haja acentuada baixa de pre~os provocada pela en 
trada do produto oriundo de outros Estados. 
Com a produtividade prevista de 9 500 kg/ha,e aguardada inicialmente uma produ~ao de 133 000 t, infe 
rior em 2,49% da obtida em 1977, quando foram produzidas 136 403 t. 

ESPlRITO SANTO - 0 GCEA-ES informa que, fatores ~omo areas adequadas ao p1antio, mercado objetivo 
com boa demanda (CEASA) e pre~os compensadores, (apesar do alto custo de produ~ao) 

deverao influir na decisao dos agricultores, cuja area provave1 a ser plantada na la. safra de 1978 
devera oscilar em torno de 604 ha, superior em 62,37% da p1anta.da em igua1 safra do ano anterior. f. 
xiste franco movimento de bataticultores para a explora~ao de outros produtos horti-granjeiros; tod~ 
via, a Secretaria de Agricultura e orgaos interessados estao otimistas, confiantes nas providencias 
que o Ministerio da Agricultura devera tomar para suprir a carencia de batata-:semente certificada. 
Com a produtividade esperada de 6 901 kg/ha, e aguardada inicialmente uma produ~ao de 4 168 t, sup~ 

rior em 71 ,31% da obtida na la .. safra de 1977. 

S~O PAULO - A area a ser plantada de batata-inglesa na 1a. safra de 1978, devera permanecer nos me~ 

mos niveis da plantada em 1977, com tendencia a ligeiro decrescimo (de 2,44%), situando
-se em 12 000 ha. A pr_incipal causa apontada como limitante na expansao da cultura; foi a dificuld~ 
de de obten~ao da batata-semente, levando OS agricultores a importa~ao, provocando assim, aumentonos 
custos de produ~ao. Somente bataticultores, tecnica e economicamente preparados, estarao em condi 
~oes de exito em suas lavouras, que deverao apresentar melhor produtividade. A propria situa~ao de 
mercado estavel para o produto, sugere a inexistencia de razoes para pessimismo ou euforia, existin
do forte tendencia a deslocamentos da produ~ao para a 2a. safra • 

..J 
~Com a produtividade prevista de 14 333 kg/ha, e esperada inicialmente uma produ~ao de 172 000 t, in 

ferior em 2,16% da obtida em igual safra de 1977. 

PARAN~ - 0 GCEA-PR informa que a area provave1 a ser plantada de batata-ing1esa e de 43 000 ha, sup~ 
rior em 2,38% da cu.ltivada na mesma safra do ano anterior. 

Com a produt ivi dade esperada de 12 581 kg/ha, igua 1 a obtida na safra anterior, e estimada· uma prod~ 
~ao de 541 000 t, superior em 2,39% da obtida na la. safra de 1977. 

SANTA CATARINA - 0 GCEA-SC informa como previsao para o plantio de batata-ing1esa de ')a. safra, uma 
area de 13 663 ha, superior em 14,56% da p1antada para 1977. 

Com o rendimento media esperado de 8 675 kg/ha igual ao obtido na safra anterior, e prevista uma pr£ 
du~ao de 118 526 t, ·superior em 14,56% da .obtida em 1977. 

RIO GRANDE DO SUL -A batata-inglesa de 1a. safra encontra-se.na fase final de p1antio. Dos 37 500 ha 
previstos para cu1tivo~e ca1culado que 80% desta area ja foram plantados. 0 

prognostico de cu1tivo e inferior em 1,32% de igua1 safra plantada no 'ano anterior, sendo o princi 
pal fator deste decrescimo, a fa1ta de batata-semente certificada. 
As regioes de bataticultura no Estado estao ficando cada vez mais restritas, a cada safra. Atual 
mente a cultura se desenvolve na regiao su1 do Estado, municipios de PELOTAS. s~o LOUREN~O DO SUL e 
CANGUSSU; na regiao nordeste, nos municipios de CARLOS BARBOSA, GARIBALDI e FARROUPILHA. Destacam
-se, ainda, os municipios de IBIRAIARAS e DOIS IRHAOS e, fina1mente, o distrito de Silveira Martins 
no municipio de SANTA MARIA. As areas citadas atingem a cerca de 85% do total cultivado no Estado. 
Com a produtividade de 6 533 kg/ha, e prevista uma produ~ao de 245 000 t, inferior em 1,61% da prod~ 
~ao obtida em 1977 em igua,l safr~. 

5. CANA-DE-A~OCAR 

A cana-de-a~ucar no Centro-Sul devera acusar para a safra de 1978 urn incremento na O! 
dem de 6,42% da area plantada e destinada ao corte no proximo exercicio. Embora o mercado internacio 
na1 do a~ucar nao se mostre promissor, OS incentives disponiveis pe1o Programa Naciona1 do ~1coo1 p~ 
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ra a expansao das lav0uras, moderniza~ao e amplia~ao de destilarias junto as Usinas eo PLANALSUCAR, 
no que tange a melhoria sensivel da tecnologia de produ~ao (variedades mais produtivas,irriga~ao,uso 
adequado de fertilizantes,etc.), estao criando condi~oes para o desenvolvimento da lavouracanavi-e.:!_ 
ra em bases mais seguras. Em geral, nas Unidades da Federa~ao do. Centro-Sul, se verificam acrescimos 
nas areas destinadas a corte no proximo ano: SC (+ 42,12%), ES (+ 23,51 %), RS (+ 10,13%),SP(+7,51%), 
PR (+ 5,26%), GO (+ 5,00%), MG (+ 1 ,98%). Apenas o Estado de Mato Grosso acusa o decr~scimo de3,53%, 
mantendo o Rio de Janeiro, para 1978, a area ~est~nada a colheita em 1977. 

MINAS GERAIS -A lavoura canavieira vern passando nos ultimos anos por deficeis problemas de ordemco~ 
juntural relativosas cota~oes internacionais do a~ucar. Os pre~os ofertados aos agr.:!_ 

cultores mantem-se fixados em bases pouco remunerativas. 0 desempenho da atual safra, contudo, tern: 
-se mostrado satisfatorio, com a maior parte das usinas com esperan~as de atingir suas cotas. Os pr~ 
dutores mineiros manifestam insatisfa~ao com referencia aos pre~os da cana adquirida,fixados para M.:!_ 
nas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Espirito Santo, de Cr$ 140,00 por tonelada do produto coloc~ 
do na usina. Oeste valor, incide o desconto de varias taxas, sendo 2,5% para o FUNRURAL, custando o· 
carreto, em media Cr$ 18,00/t. Alegam os produtores, que sua margem de remunera~ao fica muito redu 
zida apos os descontos de despesas de plantio'e conserva~ao das lavouras. Dutro fatorpreponderante, 
eo alto custo dos fertilizantes, agora agravado pela retirada dos subsidies. Toda a industria a~~ 

careira mineira vern atravessando uma fase de dificuldades economico-financeiras, para a qual contri 
bui o esgotamento do FUNDO ESPECIAL DE EXPORTACDES; 
A ocorrencia de dois meses de seca ve~ificada principalmente na Zona da MATA, aliada aos problemas 
de pre~os em todo o Estado, e acr~scida dos problemas supra-citados, deverao influir na decisio dos 
agricultores, sendo estimada inicialmente uma area plantada e destinada a co1heita em 1978, de 
190 000 ha, SUP.erior em apenas 1,98% da verificada em 1977. 
Como rendimento medio esperado de 36 000 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 6 840 000 t, inferiorem 
1,13% da obtida neste ano. 

ESPlRITO SANTO - A usina PAINEIRAS esta com cota de produ~ao fixada em torno de 700 000 sacas de a~u 
car e 3 000 000 de litros de a1cool; a usina S~O MIGUEL, com cota de 100 000 sacos 

de a~ucar. A demanda de inateria prima pelas usinas e da ordem de 460 000 t, existindo em opera~ao 

no Estado, mais de 150 fabricas de aguardente. A LASA (Linhares), tende a expandir a area deplantio 
com vistas a imp1anta9aO da usina de a1coo1. Portanto, levando-se em considera9aO 0 aumento decotas 
de produ~ao fixadas pelo IAA, incremento de areas nos municipios fornecedores das usinas e aumento 
de area para a LINHARES AGRO-INDUSTRIAL S/A, e inicia1mente prevista uma area plantada a ser colhida 
em 1978 de 34 700 ha, superior em 23,51% da co1hida em 1977. Assim, sao muito favoraveis as perspe£ 
tivas da cana-de-a~ucar para 1978, cuja produ9ao devera osci1ar em torno de 1 075 700 t. A produt.:!_ 
vidade prevista e de 31 000 kg/ha, ou seja, a media das produtividades obti~as no ultimo quatrienio. 

RIO DE JANEIRO - A despeito da situa9ao obsoleta das usinas fluminenses e do fechamento de outras em 
decorrencia da compra de suas cotas per industrias paulistas, a lavoura a9ucareira 

no Estado devera manter-se nos mesmos niveis de 1977 com 1eve tendencia de aumento na area destinada 
ao corte em 1978, face a constata9ao da existencia de 11 955 ha p1antados em 1977 que provavelmente 
deverao ser co1hidos em 1978. 
Em carater preliminar, e prevista inicialmente uma prodU9aO de 9 273 265 t, igual a obtida em 1977. 

SM PAULO - Para a proxima safra a cultura devera apresentar urn incremento de 7,51% na area plantada 
e destinada ao corte, estimada em 850 000 ha. A tendencia observada e de sensivel aumen 

to de area em determinadas regioes do Estado em decorrencia da montagem de desti1ari_as para produ~ao 
de a1coo1 carburante. Assim, e inicia1mente prevista para 1978 uma produ~ao de 55 250 000 t, sup~ 

rior em 6,70% da obtida em 1977. A produtividade esperada adotada como base inicial para a estimati 
~, 

va de produ9a0 foi de 65 000 kg/ha, 1igeiramente inferior a obtida em 1977 {65 495 kg/ha). 

PARANJ!: - As primeiras sondagens visando a obten~ao de prognosticos preliminares para a proxima safra 
indicam o .acrescimo de 5,26% na area plantada e destinada ao corte em 1978 e que devera si 

tuar-se em torno de 50 000 ha. 

10 



IBGE/CEPAGRO 

Com a produtividade esperada de 70 000 kg/ha, e inicialmente estimada uma produ~ao de 3 500 000 t,s~ 

perior em 1,63% da obtida em 1977. 

SANTA CATARINA - As perspectivas para a cana-de-a~ucar em Santa Catarina sao bastante favoraveis p~ 

ra 1978, estimando-se uma area provavel a ser cortada de 30 220 ha, superior em a 
proximadamente 42% da destinada a colheita em 1977. Como rendimento medio esperado de 47 052kg/ha, 
ligeiramente inferior a media das produtividades obtidas no quatrienio 74/77, e aguardada inicialmen 
te uma produ~ao de 1 421 919 t, superior em 46;96% 'da obtida em 1977. 

RIO GRANDE DO SUL - Para a safra de 1978 a area de cana-de-a~ucar destinada a colheita 
um acrescimo de 10,13%, devendo situar-se ·em torno de 43 500 ha. 

devera acusar 
Res salte-se 

que a reg1ao canavieira no Estado e bern delimitada, situando-se praticamente no litoral norte, nosm~ 
nicipios de OSORIO, SANTO ANI5NIO DA PATRULHA e TORRES. Nesta regiao, as condi~oes de clima e solo 
sao propicias a cultura; com a instala~ao da SOCIEDADE GAITCHA DE A~OCAR, houve sensivel incremento. 
Os agricultores recebem uma assistencia tecnica adequada, tendo sido introduzidas variedades mais 
produtivas, que nesta regiao ~hegam a atingir a 60 000 kg/ha. Outro fator citado como importante p~ 
ra o desenvolvimento da cultura foram os pre~os pagos aos produtores, considerados bons. Nas demais 
regioes a cana-de-a~ucar e cultivada de ma·neira rudimentar e normalmente com dupla final idade: ali 
menta~ao animal e fabrico de aguardente, mela~o e a~ucar mascavo. As produtividades nestas regioes 
sao muito baixas, contribufndo para a redu~ao na produtividade a nivel estadual estimada para 1978 
em 23 000 kg/ha. Assim, e aguardada para a safra/J978 uma produ~a.o de 1 000 500 t, superior em 
11,29% da safra de 1977. 

MATO GROSSO - A area provavel destinada ao corte em 1978 devera situar-se em 10 126 ha, inferior em 
3,53% da col hida em 1977. Informa~oes 1 evantadas nas zonas prod.utoras revel a ram uma 

area nova plantada em 1977 de 7 100 ha, que so devera· apresentar colheita em 1979. 
Com a produtividade prevista de 43 494 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 440 420 t, inferior em 
1,02% da obtida em 1977. 

GOIJI:S - A cultura concentra-se nos municipios de GOIANtSIA e SANTA HELENA DE GOIJI:S, expandindo-se p~ 

ra ITUMBIARA onde se registra consideravel exporta~ao para as industrias de MINAS GERAIS. As 
primeiras investiga~oes revelaram uma expansao de 5% na area plantada e destinada ao corte :em 1978, 
situando-a em 18 900 ha. 
Com a produtividade esperada de 42 000 kg/ha, igual a obtida em 1977, e inicialmente esperada uma 
produ~ao de 793 800 t. 

, . . ' 

6. CEBOLA A safra de cebola para 1978 no Centro-Su1, apresenta perspectivas de decresci~o de ~ 

cultivo. na ordem de 7,13% em relac;ao a safra de 1977, situando-se em 48 874 ha, como de.:orrencia 
dos problemas agro-c1imaticos e patogenicos que afetam a cultura no Rio Grande do Sul e Sant'a Cata 
rina, Unidades da Federa~ao responsaveis por mais de 50% da area cultivada com esta 1iliacea '

1

na re 
giao considerada. Com efeito, o excesso de chuvas nas fases de sementeira e preparo de solos no 
sul do estado gaucho, zona de maior concentrac;ao da produc;ao de cebola, bern assim, a ocorrencia de 
pragas e molestias nas lavouras de Santa Catarina, sao os principais fatores responsaveis pela re 
trac;ao observada. No RS o plantio definitive em fase final, acusa uma area p1antada inferior. em 
i5,56% da cultivada na safra anterior e em Santa Catarina a reduc;ao e de 9,38%. As demais Unidades 
da Federac;ao (Minas Gerais com mais 2,15% e Parana com mais 5,06%), acusam acrescimos de areas cul 
tivadas e Sao Paulo apresenta perspectivas de estabilizac;ao. A produc;ao total esperada de cebola 
no Centro-Su1 em 1978 e de 378 110 t, inferior· em 6,21 % da obtida nesta ultima safra. 

MINAS GERAIS - 0 plantio da cebola tera inicio somente em agosto/78, sendo portanto escassas as indi 
.-·car;oes existentes atua lmente para o prognostico do seu provavel comportamento em 1978. 

A cultura nao conta no Estado com caracteristicas bern definidas de explorac;ao, sendo realizada de 
forma instavel em alguns municipios. Face ao afluxo do produto proveniente de outras Unidades da Fe 
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dera~ao, tradiciona1mente produtoras de cebo1a, os produtores mineiros mostram-se temerosos ·em am 
p1iar o seu cu1tivo, pois sao comuns as vio1entas quedas de pre~os quando ha grande oferta do prod~ 

to de outros Estados. 
A area provave1 a ser p1antada em 1978 devera osci1ar em torno de 2 000 ha, ou seja, superior 
2,15% da cu1tivada na safra anterior. Com a produtividade inicia1mente prevista de 5 000 kg/ha, 
aguardada uma produ~ao de 10 000 t, inferior em 2,64% da obtida em 1977. 

' ' 

em 
e 

S~O PAULO -Com pre~os estabi1izados, a cebo1icultura pau1ista devera em 1978 manter-se nos mesmos 
niveis observados na safra passada. A regiao de Sorocaba, grande produtora estadua1Avem 

constatando apreciave1 aumento na produtividade, a1em de expansao na area cultivad_a. Nesta regiao 
existem duas epocas de cultivo: a "de muda", semeada em mar~o/maio, e a "de soqueira", semeada em 
ju1ho/agosto, que oferecem bu1bos a serem comercia1izados de novembro a ju1ho, possibi1itando me1hor 
distribui~ao do produto. Assim, em uma area provavel a ser plantada de 14 400 ha, igua1 a cultivada 
em 1977, e aguardada inicialmente uma produ~ao de 170 300 t. 

PARAN~ - A cu1tura encontra-se na fase de tratos cu1turais,com a maior parte das lavouras em esta 
gios de forma~ao des bulbos e amadurecimento. Os levantamentos procedidos na regiao prod~ 

tora, notadamente no leste, onde se concentram cerca de 90% da produ~ao estadual, revelaram para o 
Estado uma area plantada estimada de 7 270 ha, superior em 5,06% da cu1tivada para a safra de 1977. 
Apesar das condi~oes cl-imaticas nao terem side favoraveis, a cu1tura apresenta born aspecto. A falta 
de chuvas nas Microrregfoes Homogeneas "COLONIAL DO IRATI" e "CAMPOS DA LAPA" durante o mes de out~ 

bro, podera prejudicar a produtividade esperada naque1as areas. A presen~a de pragas e mo1estias 
ate_ o periodo, tern sido minima, registrando-se o aparecimento ~a "PINTA PRETA" em poucas areas, preE_ 
cupando urn pouco os cebolicultores. 
Com a produtividade esperada inicialmente de 3 700 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 26 900 t, sup~ 
rior em 9,40% da obtida em 1977. 

SANTA CATARINA - A area plantada estimada para 1978 e de 6 204 ha, inferior em 9,38% da cultivada na 
safra de 1977. Com a produtividade esperada de 7 400 kg/ha, e prevista uma prod~ 

~ao de 45 910 t, inferior em 7,80% da obtida em 1977. A cultura vern sofrendo o ataque de·pragas e 
molestias, principalmente no ALTO VALE DO ITAJA1. Registraram-se incidencias de "BOTRYTIS SPP", "S~ 

PECO" ou "SECA DOS PONTEIROS", "MILDIO" e "TRIPS TABACCI", que poderao acarretar dec~escimo na prod~ 
tividade em aproximadamente 3%. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 produto encontra-se em fase final de plantio. As investiga~oes procedidas na 
zona produtora reve1aram uma area provavel a ser plantada de aproximadamente 

19 000 ha, inferior eml5,56% da cultivada na safra passada. 0 principal motive do decrescimo assin~ 
lado foi o excesso de chuvas ocorrido na zona su1, notadament~ nos municipios grandes produtores co 
mo MOSTARDAS, S~O JOSt DO NORTE, RIO GRANDE e PELOTAS. As grandes perdas foram nas sementeiras .e 
no prepare do solo. Assim, com a produtividade esperada de 6 579 kg/ha, e inicialmente estimada uma 
produ~ao de 125 OOQ t, inferior em 15,65% da obtida em 1977. 

7. FEIJ~O (la. SAFRA) 

A expansao da area cultivada com feijao para a la. safra de 1978 no Centro-Sul ·esta 
estimada em 11,74%, situando-se em 1 584 133 t. Concorre para esse incremento, a escassez do prod~ 

to agravada em 1976 por uma das mais baixas safras ja ocorridas que provocou a especula~ao de pr~ 

~OS no comercio. Embora 0 acrescimo sensivel ocorrido em 1977 na produ~ao, OS niveis ainda nao sao 
normais para o abastecimento, notadamente o feijao tipo preto, para o qual o Governo teve de recor 
rer a importa~ao a fim de atender a demanda. Os acrescimos previstos em areas cu1tivadas variam de~ ., 
de 63,30% em Sao Paulo a 0,64% no Parana. A produ~ao total esperada nesta 1a. safra no Centro-Sul e 
de 1 038 472 t, superior em 10,39% da obtida em igual safra de 1977 e que alcan~ou a 940 758 t. 

MINAS GERAIS - 0 feijao no estado mineiro, e cultivado associado ao milho. Apesar das tentativas e 

mesmo ocorrencias de cultivo simples, dificilmente a consorcia~ao sera superada, PO!:. 
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que m1n1m1za as frustra~oes de colheita e diminui o custo por unidade de area. Alinhadas e~tas co~ 

sidera~oes, observa-se que enquanto nao forem adotados melhores niveis tecnologicos na lavoura,nao 
se evidenciarao acrescimos expressivos de produ~ao. Quanto ao crescimento de area cultivada devem 
ser considerados os seguintes pontos positives: 

a) pre~os estimulantes alcan~ados a nivel de produtor; 
b) existencia de extensas areas ocupadas com cafezais financiados, onde so e permitido 0 plantio 

de leguminosas; ~ 

c) disponibilidade de credito para planos integrados mi1ho-feijao-arroz. 

Alinham-se agora os seguintes pontos negatives: 

a) temor de frustra~oes a vista dos prejuizos ocorridos na ultima colheita causados pelo excesso 
I · . .. · . . , 

de chuvas; 
b) o _novo e unico pre~o minimo de Cr$ 276,00 o saco de 60 kg, considerado insatisfatorio dado o 

risco do cu1tivo; 
c) retardamento do inicio das chuvas, que chegou a causar perdas de p1antios rea1izados mais cedo. 

t previsto 0 acrescimo de 3,60% na area de cultivo, situando-a em 270 000 ha, a depender da reCUP! 
ra~ao das areas p1antadas mais cedo que ja sofreram estiagens. A produ~ao e estimada .em 135 000 t , 
superior em 1,71 % da obtida em 1977, com a produtividade esperada de 500 kg/ha. 

ESPlRITO SANTO - A previsao aponta .urn acrescimo de 1,33% na estimativa da area p1antada para 1978 m~ 
tivado por pre~os considerados razoaveis pe1os agricu1tores, tradiciona1ismo nop1a~ 

tio ·associado ao milho e perspectiva de maior qualidade de sementes. Apesar dessa perspectiva de 
aumento de area, nao se pode arriscar urn seguro prognostico para a cultura em face do atraso no pla~ 
tio, causado pela estiagem. A demanda do consumo interno e significativamente maior do que a produ 
~ao total do Estado. A safra e fortemente retida para a obten~ao de sementes e para auto-consumo nos 
estabe1ecimentos . 

. A previsao da produ~ao foi estimada em 21 217 t, superior em 1,34% da obtida em 1977, com o· rendimen 
to medio esperado de 540 kg/ha. 

SJI:O PAULO- A previsao e de aumento em 63,30% na area de cultivo em rela~ao a plantada em 1977, de~ 

tacando-se as regioes de SOROCABA, ITAPEVA e ITARARt como areas onde, alem das condi¢oes 
ambientais favoraveis, existe preocupa~ao acentuada com referencia a tecnifica~ao da cu1tura e cons! 
qUente me1horia do rendimento e rentabi1idade. Nas demais regioes do Estado, o feijao e ainda cu1tl 
vado rudimentarmente, sujeito portanto, a toda ordem de fatores adversos. A estiagem em outubro ch! 
gou a afetar a cu1tura parcia1mente. Os agricultores que plantaram mais tardiamente deverao proc! 
der ao replantio, o que certamente acarretara atraso na 2a. s;fra do produto. 
Em uma area estimada de 257 200 ha e rendimento medio previsto de 520 kg/ha, e esperada uma produ~a6 

de 133 744 t, superior em 63,90% da obtida em 1977. 

PARA~- Levantamenfos de campo rea1izados, fornecem boa referencia de que a area cultivada para a 
safra de 1978 sera superior em apenas 0,64% da p1antada em 1977, ou· seja, a1can~ando ·. a 

671 000 ha. 0 pre~o minimo fixado para a safra de 1978 de Cr$ 276,00 a saca de 60 quilos para os 
feijoes de cor e preto, representa urn reajuste de 25,3% e 28,5%, respectivamente, co1ocando-os em 
paridade e devendo conduzi-1os a urn maior incremento de cultivo. 
No norte do Estado o cultivo se processa mais cedo e ne1e predominam as variedades de cor, com dest~ 
que para "OPAQUINHO", "ROSINHA", "LUSTROSO" e "CHUMBINHO". No leste e oeste a preferencia maior ·e 
para o feijao preto, notadamente, 11 BOLitlHA", "COSTA RICA", "CARIOQUINHA" e "UBERABINHA". 
Como rendiment~,medio de 770 kg/ha, e de se esperar uma produ~ao ao redor de 516 670 t, superior em 
1,38% da obtida em 1976. 

SANTA CATARINA- Para a la. safra de 1978, os informes preliminares situam a area a ser plantada em 
torno de 153 098 ha, superior em 21,16% da plantada na safra anterior. Com ' a prod~ 

13 



IBGE/CEPAGRO 

tividade de 725 kg/ha, e prevista uma produ~ao de 110 996 t. 

RIO GRANDE DO SUL - Em fase final de plantio da la. safra, a area de feijao e estimada em 155 OOOha, 
ou seja, urn acrescimo de 13,14% em rela~ao a igual safra de 1977. Esse resulta 

dose deve as campanhas realizadas pela Secretaria de Agricultura e ASCAR nos municipios de AGUDO, 
ALPESTRE, IRA!, PLANALTO, RODEIO BONITO, EREXIM, ARATIBA, ARROIO DO TIGRE, CANDEL~RIA, SOBRADINHO, 
FREDERICO WESTPHALEN, PALMITINHO, SEBER!, VICENTE DUTRA, GAURAMA, MARCELINO RAMOS, LAJEADO, ARROIODO 
MEIO, SANTA CRUZ DO SUL, VERA CRUZ e TRtS P~SSO~. Estas campanhas visam principalmente o aumento de 
produtividade eo emprego de uma tecnologia adequada para o cultivo, como o uso de boas sementes,mu! 
tiplicadas no Instituto Agronomico do Sul e na Esta~ao Experimental de Maquine. Alem da utiliza~ao 

de boas sementes, foi aplicada uma aduba~ao correta e tratamento fitossanitario in_dicado. Os finan 
ciamentos para a cultura foram facilitados tanto pelos agentes financeiros oficiais, como particul~ 

res e as cooperativas tambem incentivaram seus associados ao plantio, prestando-lhes assistencia te£ 
nica. Dentro deste quadro, espera-se urn aumento de produtividade, dependendo das condi~oes climat1 
cas que ate a presente data tern sido razoaveis, esperando-se prejuizos apenas na regiao de SANTA RO 
SA, porem sem grande monta. 
Com a produtividade de 600 kg/ha, a produ~ao esperada e de 93 000 t, superior em 13,41% da obtida na 
la. safra de 1977. 
MATO GROSSO -A area de feijao para a 1a. safra devera ser 24,72% superior a safra P.assada, ou seja, 

35 877 ha, devido aos seguintes fatores: 
a) incentivo do Banco do Brasil em financiar a cultura com me1hor custeio; 
b) pre~o da semente mais razoave1 em rela~ao ao da safra anterior; 
c) perspectivas de boa colheita e obten~ao de pre~o estimu1ante devido a escassez do produto. 

As variedades rna is plantadas sao: "ROSINHA", "PAQUINHA" e "ENXOFRE". 
Com a produtividade prevista de 736 kg/ha, e esperada uma produ~ao de .26 405 t, superior em 24,72%da 
obtida na mesma safra anterior. 

GOI~S - Embora cu1tivado apenas nas reg1oes do norte goiano e em pequena esca1a, e estimado urn acres 
cimo de 33,35% em re1a~ao a· ultima s_afra, atribuido a grande procura do produto ate mesmo C!?_ 

mo semente para o plantio. A preferencia, todavia, na quase· tO~a_lidade dos p_rodutores e P.~lo culti 
vo da 2a. safra. 
Em uma area p1antada de 2 667 ha, e esperada uma produ~ao de 1 440 t. 

8. FUMO 

0 prognostico para o cultivo do fumo no Centro-Su1 com vistas a safra de 1978 induz a 
urn acrescimo de 4,30% na area p1antada em re1a~ao a safra anterior e situando-a em 226 470 ha. Acusam 
incremento na area plantada as seguintes Unidades da Federa~ao: MT (+ 1.8,18%}, GO(+ 15,72%} SC 
(+ 7,12%), PR (+ 5,11%} e RS (+ 3,03%). Minas Gerais apresenta urn decrescimo de 3,39% e Sao Paulo 
quase estabilizado com uma redu~ao de apenas 0,12%. A produ~ao total "esperada no Centro-Sul e de 
295 867 t, superior em 3,58% da obtida em 1977. 

MINAS GERAIS - Persiste no Estado a atividade fumageira tradicional voltada para a obten~ao do prod~ 
to"em corda~ apesar dos esfor~os por parte dos extensionistas ·para a ado~ao de novas 

• - al 1 
' (, -tecnolog1as por parte dos plantadores, dentre elas a obten~ao do produto em folha para exporta~ao. 

Entretanto, esta alternativa de inova~ao tecnologica ainda nao foi adotada em termos _expressivos p~ 

los plantadores. Assim, a produ~ao se mantem condicionada aos fatores do mercado, notadamente os 
pre~os concretes do produto acabado (fumo em corda), cujos valores sao ditados pelo maior ou menor 
ingresso do fumo de ARAPIRACA (AL) no mercado mineiro. Os p1antios de fumo se iniciam geralmente em 
mar9o. As sementeiras sao preparadas a partir de dezembro, eo plantio definitive se realiza somen 
te a vista de ~~di90es agro-economicas favoraveis. 
Nio existem no momenta, indica~oes precisas sabre a tendencia da ~u1tura para a safra de 1978. Nos 
ultimos anos observa- se urn declinio na explorac;:ao fumageira no Estado. Assim, a area a ser plantada 
em 1978 e estimada em 16 000 ha, inferior em 3,39% da cultivada em 1977; entretanto, podera · ocorrer 
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estabi1iza~ao na atua1 area de cu1tivo. Com a produtividade esperada de 750 kg/ha. e pre1iminarme~ 

te prevista uma produ~ao de _12 000 t. 

SJ!:o PAULO - A produ~ao pau1ista de fumo e bastante reduzida, destinando-se para "capa de charuto" -e 
,;fumo em corda". As perspectivas para a safra de -1978 mostram tendencias de estabil iz2_ 

_ ~ao, cuja area a ser p1antada devera osci1ar em torno de 1 730 ha, nos mesmos niveis de 1977. Assim, 
em carater pre1iminar, e estimada uma produ~ao de 1 950 t, igua1 a obtida em 1977. 

PARA~ - A cu1tura encontra-se tota1mente p1antada desde o final domes de outubro, atravessando at~ 
a lmente a fase de tra tos cu1 tura is. com as 1 avouras de urn modo gera 1 • no 29 mes apos 0 tran~ 

p1ante. No periodo em referencia, foram efetuados trabalhos de 1impeza e desfolhamento, observando
-se ai~da a aplica~ao de defensives em carater preventive. 0 desenvo1vimento das plantas se proce~ 

sa norma1mente e o aspecto fitossanitario das 1avouras e born. Os levantamentos de campo revelaram 
uma area p1antada estimada de 18 500 ha, superior em 5,11 % da p1antada em 1977. 
Com a produtividade esperada de 1 400 kg/ha, media do quatrienio 74/77, e aguardada uma produ~ao de 
25 900 t, inferior em 6,36% da obtida em 1977. Ressalte-se, entretanto, que e bastante provavel que 
a produtividade a nivel estadual seja superior a inicialmente prevista, tendo em vista as cond i ~oes 

c1imaticas favoraveis. 

SANTA CATARINA- A area p1antada estimada para 1978 e de 86 270 ha, superior em 7,12% da p1antada em 
1977. As primeiras colheitas ja estao sendo rea1izadas com produtividades obtidas 

em torno de 1 490 kg/ha. Assim, em 1a.- estimativa, e aguardada uma produ~ao de 128 547 t, superior 
em 7,26% da obtida em 1977, quando foram produzidas 119 846 t. 
0 pre~o media pago ao produtor no mes de novembro foi de Cr$ 11 ,00/kg. 

RIO GRANDE DO SUL 0 plantio do fumo encontra-se praticamente concluido em todo o Estado. As inve~ 

tiga~oes iniciais revelaram uma area p1antada estimada de 102 000 ha, superiorem 
3,03% da p1antada em 1977. Com a produtividade esperada de 1 235 kg/ha, e aguardada pre1iminarmente _ 
uma produ~ao de 126 000 t, superior em 2,86% da obtida em 1977, quando foram produzidas 122 500 t de 
fumo em fo1ha. Ressa1te-se que o produto no Estado do Rio Grande do Sul nao causa preocupa~oes, te~ 
do em vista que os fumi~u1tores contam com assistencia tecnica, financiamentos e fornecimento de i~ 

sumas pelas industrias, garantindo assim a comercia1iza~ao. A unica rec1ama~ao dos produtores e o 
pre~o pago pe1as industrias, considerado baixo. 

MATO GROSSO 0 produto e cultivado em apenas quatro municipios do norte do Estado, cuja produ~ao e 
comercia1izada artesanalmente"em corda~' r plantado nas "praias" e beiras dos rios, 2_ 

proveitando 0 terreno arenoso, exigindo grande numero de mao-de-obra, nao possibi1itando no momento, 
a cu1tura, maiores possibilidades. As primeiras investiga~oes realizadas indicam uma inten~ao de 
p1antio de aproximadamente 130 ha, superior em 18,18% da p1antada em 1977: 
Com a produtividade esperada de 692 kg/ha, e inicialmente prevista uma - produ~ao de 90 t. 

GOI~S- As expectativas inic1ais indicam uma area provavel a ser plantada de aproximadamentel 840ha, 
superior em_ 15,72% da plantada em 1977. Com a produtividade estimada de 750 kg/ha, e agua! 

dada uma produ~ao . de 1 380 t, superior em 27,66% da obtida em 1977. t importante assinalar que, em 
. bora 0 produto tenha alcan~ado bons pre~os na safra passada, a maior parte dos fumicultores nao uti 
1iza tecnicas adequadas de cultivo, motivo principal das baixas produtividades obtidas no Estado. 

9. MAMONA 

As perspectivas para a cultura da mamona no Centro-Sul se mostram muito favoraveis P2_ 
ra a safra de 1978. 0 born pre~o com que foi cotada a mamona a nive1 de produtor na safra deste ano, 
1evou os agricultores a expandir suas areas de cultivo, bern assim, as expectativas de mercado favo"ra 
vel. No Centr~:~ul e previsto o cu1tivo de 61 838 ha, superior em 44,46% da area p1antada na ultim; 
safra, sendo esperada uma produ~ao de 82 804 t, ou seja, como incremento de 34,82% sobre a obt ida em 
1977. Os incrementos de area cultivada por Unidade da Fed era~ao, assim se apresentam: MT (+339,49%), 
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MG (+ 41 ,12%), SP (+ 14,92%) e PR (+ 12,07%). 

MINAS GERAIS- A mamona, no Estado, e praticamente exp1orada em bases semi-extrativistas. Apos ter 
experimentado no periodo de 1974/75 urn maximo de crescimento de area co1hida, veio a 

partir dai reduzindo-se por for~a dos pre~os decadentes alcan~ados pelo oleo de mamona no mercado i~ 
ternacional. Das cinco industrias que se dedicavam a produ~ao de oleo de mamona em Minas Gerais,re~ 
tou apenas uma, que se encontra paralizada no momenta. 0 pre~o atua1 de Cr$ 3,50/kg pago ao pr~ 

dutor parece~ estimu1ante , pe1o que se anteve Ujlla expansao de 41,12% nas areas de colheita, ou seja, 
de 3 543 para 5 000 ha. A produ~ao esperada de 3 750 t, apresenta-se superior em 40,03% da obtida 
na safra de 1977, quando foram co1hidas 2 678 t. 

S~O PAULO - Esta previsto aumento de area ao redor de 14,92% considerando que os pre~os pagos aos 
produtores em 1977 foram 150% superiores a media observada na safra anterior. Na regiao 

de PRESIDENTE PRUDENTE, principal produtor do Estado, e grande a euforia dos produtores, ainda que 
outras cu1turas, notadamente a soja, possam ocasionar expansio de c~1tivo. A produ~ao esperada e de 
31 000 t, superior em 14,81% a da safra anterior em uma area p1antada de 20 800 ha e com o rendimen 
to media previsto de 1 490 kg/ha. 

PARAN~ -As investiga~oes em torno da area a ser co1hida em 1978, dao conta de um acrescimo de 
12,07% sabre a estimativa de 1977 situando-a em 19 500 ha, em virtude do born pre~o do prod~ 

to no mercado, alem do pre~o minima estimulante fixado para a safra de 1978 de Cr$ 150,00 a saca de 
60 qui1os, representando urn aumento de 38,89% em re1a~ao ao do ano anterior. 
A cultura, como em anos anteriores, e praticada em pequenas areas (minifundios) e em beiras d~ estra 
das, nao recebendo nenhum tratamento tecnico. No periodo em referencia, a cultura atravessa a fase 
de tratos cu1turais nos estagios de pre-f1ora~ao e f1ora~ao. 
Noticias procedentes do Norte do Estado, onde a o1eaginosa se 1oca1iza, indicam a presen~a generali 
zada de "percevejos", oriundos das lavouras de soja, bern assim, em menor intensidade, a presen~a de 
"Nezara viridula". A produ~ao esperada, e de 29 250 t, com o rendimento media previsto de 1 500kg/ha. 

MATO GROSSO -A cultura da mamona estava em vias de desaparecer no Estado, embora todos os pequenos 
agricultores mantivessem leiras ou alguns pes em suas 1avouras,mais como fonte de re~ 

da complementat·, cuja -mio-de-obra utilizada era constituida de mu1heres e crian~as. Como a comercia 
liza~ao vern atingindo cota~io razoavel e estavel, com o aumento crescente da procura de mamona, nes 
ta safra1 ha uma grande amplia~ao de 339,49% na'area plantada, isto e, de 3 763 para 16 538 ha, expli 
cada ainda pela facilidade de obten~ao e pre~o accessivel das sementes, pelo fato do plantio ser in 
terca1ado com qua1quer das lavouras temporarias, nao afetando o rendimento de ambas, como t~mbem p~ 

1a facilidade de tratos culturais. 
A produ~ao esperada e de 18 804 t, superior em 361,45% da obtida em 1977, como rendimento media pr~ 
vista de 1 137 kg/ha. 
Cerca de 90% das lavouras localizam-se nos municipios de BATAGUACU, ANAURILANDIA, BATAIPOR1'i, i IVINHE 
MA, F~TIMA DO SUL, GLORIA DE OOURAOOS, JATE1, DEOO.n:POLIS e VICENTINA. 

10. MANDIOCA 
' 

As perspectivas para a area p1antada com mandioca e destinada i colheita em 197~ e de 
quase estabiliza~ao, com urn incremento previsto de apenas 2,86% no Centro-Su1, situando-se em 
768 271 ha. Os Estados que mantem as maiores areas cu1tivadas nessa regiao, como o Rio Granda do Su1 
e Santa Catarina, apresentam previsao de acrescimo de 2,59% e 0,07%, respectivamente. Em seguida, 
Espirito Santo com 12,84%, Sao Paulo com 10,09%, Parana com 8,43% e Goias com 4,87%, Unidades da F~ 

dera~ao cujas areas de cu1tivo nao sao muito expressivas. Mato Grosso preve urn decrescimo de 3,31 % 
e Minas Gerais i,nforma uma estabiliza~ao na area cultivada. A produ~iio esperada de mandioca no Cen 
tro-Su1 em 197S-~ de 11 028 724 t, representarido um acrescimo de 1 ,46~~ em re1a~ao a co1heita de 1977~ 
que e estimada em 10 870 097 t. 

MINAS GERAIS - A euforbiacea vern apresentando urn desempenho bastante fraco, caracterizado por conti 
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nuada tendencia declinante de sua explora~ao. 0 produto e utilizado, principalmente, para consume 
"in natura" e transforma~ao em farinha e polvilho. 
Ja se encontra em fase inicial de funcionamento a destilaria da PETROBR~S em CURVELO, objetivando a 
obten~ao de alcool da mandioca. Os plantios realizados na regiao para o suprimento de materia-prima, 
e que poderao inverter a tendencia declinante. 
Os pre~os alcan~ados pelo produto sao estimulantes ao cultivo, mas parece que o consumidor urbanotem 
urn comportamento muito elastico em rela~ao a ma~dioca, optando por ela quando esta com prec;os baixos. 
Isto exerce forte influencia de varia~ao sobre a demanda do produto e conseqOentemente sobre o vol~ 

me de produc;ao. 0 produto transformado sofre igualmente o mesmo fenomeno, agravado pela baixa utili 
za~ao domestica do amido de mandioca. A farinha, com consume mais generalizado e tambem condicion~ 

da aos ~re<;os vigentes,tem elevada concorrencia de farinhas procedentes de outros Estados. Assim, e 
inicia1mente prevista para 1978 uma area provavel a ser colhida de 126 000 ha, praticamente nos mes 
mos niveis de 1977. Com a produtividade esperada de 15 000 kg/ha, e aguardada uma produc;ao de 
1 890 000 t, inferior em 3,17% da obtida neste ano. 

ESP!RITO SANTO - Considerando-se a expansao da agro-industria que vern absorvendo a materia prima a 
pre~os relativamentealtos, sao bastante favoraveis as perspectivas da cultura para 

1978. Todavia, a Secretaria da Agricultura preve excedentes de produ~ao em todos os municipios, o 
que podera acarretar problemas caso nao haja atendimento da proposta de criar· uma industria com a f~ 
nalidade exclusiva de absorver estes excedentes. A1iada a maior demanda de materia prima pelas agr£ 
l':'lndustrias, ressalte-se tambem OS pre~os em ascensao nos ultimos tres anos. Assim, as investiga~oes 

iniciais indicam uma area plantada e destinada a colheita em 1978 de aproximadamente 68 581 ha, SUP! 
rior em 12,84% da colhida em 1977. Com a produtividade esperada de 14 000 kg/ha, e prevista uma pr£ 
du~ao de 960 134 t. A area nova plantada com mandioca em 1977 e estimada em 6 '419 ha. 

RIO DE JANEIRO -A possibilidade de incremento da cultura da mandioca no Estado e minima, tendo em 
vista a falta de financiamentos especificos para o produto. Assim, os prognosticos 

preliminares para 1978 indicam uma area provavel a ser colhida estabi1izada, isto e, de 15 197 ha nos 
mesmos niveis de 1977. Com a produtividade prevista de 14 422 kg/ha, e inicialmente esperada uma 
produc;ao de 219 175 t. A area nova plantada com mandioca em 1977, e estimada em 3 528 ha. , 

SJ!:o PAULO - A cultura devera apresentar 1 igei ra expansao fundamentada na recupera~ao dos prec;os e 
crescimento da demanda de manivas (mudas) para o plantio, embora em algumas regioes do 

Estado paulista seja notoria a substituic;ao da mandioca por lavouras mais rentaveis como cit~us, al 
godao e cana-de-ac;ucar. Foi observado na regiao de MAR!LIA, a concorrencia da soja e do tr~go. A 
unica alternativa para a radical alterac;ao no panorama atua1 da cultura, seria sua destinac;ao_ a prod~ 

c;ao de alcool carburante, hipotese bastante afastada .face aos custos de produc;ao, considerando que a 
cana-de-ac;ucar continua tomando areas de outras lavouras. Assim, e inicia1mente prevista par~ 1978 
uma expansao de 10,09% na area plantada e destinada a colheita, que devera situar-se em torno de 
36 000 ha. Com o rendimento medic esperado de 21 000 kg/ha, e prevista inicialmente uma produ\c;ao de 
756 000 t, superior _em 6,48% da obtida em 1977. A area total plantada estimada existente no Estado 
e de 53 000 ha. 

PARAN~ - As investigac;oes pre1iminares indicam para 1978, urn incremento provavel de 8,43% na a~ea a 
ser co1hida, que devera situar-se em torno de 72 000 ha. Como rendimento medio esperado 

de 17 500 kg/ha, a produc;ao inicia1mente esperada para 1978 e de 1 260 000 t, superior em 5,44% da 
obtida em 1977. 

SANTA CATARINA - A area plantada com mandioca vern se mantendo estavel e as perspectivas de implant~ 

c;ao de destilarias no estado catarinense nao influiu significativamente no animo 
dos produtores.:~s prognosticos iniciais indicam uma area provave1 a ser colhida em ·· 1978 de 
126 000 ha, man"tendo-se nos mesmos niveis de 1977. Com a produtividade esperada de 14 770 kg/ha, e 
aguardada uma produc;ao de 1 861 020 t. 

RIO GRANDE DO SUL - No Rio Grande do Su1 o plantio da mandioca e tradiciona1mente desenvo1vido a ni 
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vel de pequeno estabelecimento. Dotada de grande versatilidade, esta cultura permite a ocupa~ao de 
terras topograficamente inadequadas para outros plantios mecanizados, alem da vantagem de possibili 
tar sua consorcia~ao com outras culturas, como o milho, soja, melancia, abobora, etc. Grande parte 
da mandioca no Rio Grande do Sul e utilizada na alimenta~ao de animais, pequena parcela para a ali 
menta~ao humana e em porcentagem muito reduzida, e industrializada para a produ~ao de amide e fari 

nha. ·. 
Levantamentos realizados em novembro, indicam uma tendencia de aumento na area de cultivo, estimando 

~ .... . -
-se para 1978 uma area destinada a colheita de 238 000 ha, superior em 2,86% da colhida em 1977. Com 
a produtividade esperada de 11 702 kg/ha, e inicialmente prevista uma produ~ao de 2 785 000 t, A 
area .total estimada plantada no Estado e de 290 000 ha. 

MATO GROSSO- Segundo investiga~oes realizadas para o prognostico, a area plantada e destinada a co 
lheita em 1978 devera situar-se em 58 493 ha, sendo inferior em 3,31% da colhida em 

1977, com igual repercussao na produ~ao estimada em 877 395 t. 

GOI~S - 0 cultivo da mandioca no estado goiano e realizado em pequenas parcelas nos estabelecimentos 
agricolas, nao existindo grandes lavouras para fins industriais. Ha falta de incentives p~ 

ra a expansao da mandioca em Goias. 0 prog.nostico preliminar e da estimativa de uma area plantada e 
destinada a colheita em 1978 de 28 000 ha, representando urn acrescimo de 4,87% em rela~ao a area c~ 

lhida em 1977. 
Com a produtividade prevista de 15 000 kg/ha, a produ~ao esperada inicialmente e de 420 000 t, sup~ 

rior em 12,36% da obtida nesta ultima safra. 

11. MILHO 

A area prevista para plantio do milho no Centro-Sul com vistas 'a safra de 1978 e in 
ferior em 4,04% da cultivada na safra de 1977, situando-se em 8 838 374 ha. A exce~ao de t~inas Ge 
rais e Goias, que estimam estabilizar;ao na area de cultivo, com pequenos acrescimos inferiores ·a 
0,50%, as demais Unidades da Federa~ao apresentam perspectivas de redu~ao, como seja: MT (- 23,55%), 
SP (- 10,05%), RJ (- 9,09%), ES (- 6,32%), PR (- 6,22%) e RS (- 1 ,20%). A excepcional safra naci~ 

nal de milho de 1977 que e estimada em 19 249 730 t, superior em 7,87% da obtida em 1976, b~m assim, 
a situa~ao gravosa do produto em rela~ao as cota~oes internacionais que tornou-se mais critica a pa! 
tir do mes de maio do ano em curse, dificultando a exporta~ao dos excedentes de milho calculados em 
pouco mais de 2,7 milhoes de toneladas, dos quais haviam sido exportados ate setembro 1,1 milhao de 
t. mesmo subsidiados, e considerado grande o estoque em poder dos produtores, com comerciali~a~ao le~ 
ta e pre~os nao compensadores. 

MINAS GERAIS - A produ~ao de milho em Minas Gerais vern apresentando crescimento constante ao ,longo do 
tempo, mesmo com a ocorrencia de fatores climaticos adversos. Na regiao de UNA1, uma 

das principais produtoras do Estado e que apresenta grandes excedentes comercializaveis, o mi ,lho tern 
apresentado crescentes aumentos de area cultivada, ocupando solos mais ferteis, muito embor~ : venha 
apresentando serios problemas de insuficiencia de armazenamento, cuja produ~ao esta sendo vendida,na 
sua maioriaJao Governo Federal, dentro da politica de pre~os minimos. Esta atual situa~ao leva a 
crer que nesta regiao o cultivo do milho para 1978 sofrera estabiliza~ao de area. A possibilidade 
de decrescimo de area e controlada pela boa disponibilidade de ~redito, custeio e pela existentia de 
programas especiais: POLOCENTRO e GEOECON0f.1ICO de Brasilia. Na regiao sul do Estado, registra-se ta!!!_ 
bern expressiva produ~ao, mas destinada principalmente ao consumo local, nao gerando excedentes signi 
ficativos. Por outro lado, a economia agricola da regiao sul, tern no leite e no cafe suas princi 
pais componentes, sendo no Estado a regiao maior produtora destes dois produ.tos. Com relar;ao ao c~ 
fe, o sul de Minas Gerais vern apresentando os mais altos niveis de expansao de cultivo. 
1 avoura de mi lho' pod era sofrer a 1 i urn recuo de a rea em 1978. Na Zona da Ha ta, o ni ve 1 
dos produtores e superado pe1o da regiao sul e a politica cafeeira e menos intensa. 

Assim, a 
tecnologico 

Para o prognostico de 1978, a estimativa e de urn pequeno acrescimo de 0,27% na estimativa da area 
plantada situando-a em 1 800 000 ha, levando-se em considera~ao o pequeno crescimento dos prer;os cor 
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rentes pages aos produtores na ordem de 5%. Por outre lado, o pre~o minimo fixado para o ano 
la de 1978 pouco ultrapassa dos atuais pre~os recebidos pelos produtores mineiros. 
A produ~ao estimada e de 2 743 200 t, com a produtividade prevista de 1 524 kg/ha. 

~ agncE_ 

ESPlRITO SANTO - A previsao e de urn decrescimo de 6,32% na estimativa da area cultivada para 1978,m£ 
tivado pe1os pre~os nao compensadores em rela~ao ao custo de produ~ao, alem da estia 

gem prolongada que vern atrasando o p1antio. 0 produto tern sido fortemente retido no proprio estab~ 

lecimento pe1o produtor. : 
Com uma area estimada para plantio de 193 729 ha e rendimento medio de 1 260 kg/ha, e esperada uma 
produ~ao de 244 089 t. 

RIO DE JANEIRO - A previsao do milho para a safra de 1977 apresenta redu~oes na area plantada na or 
dem de 9,09%, situando-a em 50 000 ha, com igual repercussao na produ~ao prevista e 

estimada em 45 000 t, com a produtividade esperada de 900 kg/ha. 

s~o PAULO - Esta prevista retra~ao da cultura do milho na ordem de 10,05% com rela~ao a safra de 
1977, causada pelos baixos pre~os considerados em confronto aos custos de produ~ao e co 

mercializa~ao. Certamente a soja devera ocupar as areas abandonadas com a cu1tura que tambem sofre 
as conseqtlencias danosas da estiagem de outubro proximo passado, conquanto ainda haja tempo para se 
rem procedidos novos plantios e replantios. 
A area provavel a ser plantada e de 1 020 000 ha que, com a produtividade prevista de 2 200 kg/ha PE, 
dera proporcionar uma co1heita de 2 244 000 t, inferior em 10,95% da obtida em 77. 

PARAN~ - Levantamentos realizados nos meses de outubro e novembro, permitem prever inicialmente uma 
area a ser plantada de 2 020 000 ha, inferior em 6,22% da cultivada na ultima safra, da 

qual cerca de 90% ja se encontram semeados. Em parte, a queda na area de plantio vern sendo explic~ 

da como urn reflexo dos baixos niveis de pre~os com que foi comercia1izado o produto da safra passada 
e tambem, pela redu~ao do plantio intercalado nos cafezais, onde a area do milho ganhava propor~oes 

consideraveis. Credito, sementes e outros insumos,estao sendo ofertados a todos os agricultores; e~ 
tretanto, a procura tern sido minima. 0 estoque disponivel de sementes. se mostra suficiente e as v~ 

riedades hibridas vern sendo bastante procuradas. As variedades AG-162, AG-152, "ASTECA" e "PIONNER'; 
foram as mais utilizadas. Sa1ienta-se, entretanto, que a maior parte do plantio devera se processar 
com sementes comuns. Destaca-se, por ser oportuno, que apesar das boas produtividades obtidas nas 
ultimas safras, a cultura, de modo gera1' e ainda pouco tecnificada, tanto no prepare do solo e se 
meadura, como na colheita. 
Considerando-se o rendimento media esperado de 2 100 kg/ha, ha perspectivas de uma safra de ~ilho na 
ordem de. 4 242 000 t, inferior em 8,40% da obtida em 1977. 

SANTA CATARINA - Os dados levantados na fase de inten~ao de p1antio permitem avaliar uma area plant~ 
da de 1 027 592 ha, ou seja, um decrescimo de 3_,38% em rela~ao a safra anterior. Com 

0 rendimento medic esperado de 2 597 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 2 668 286 t, inferior ~m 0,22% 
1 

da obtida em 1977. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 milho em fase de p1antio, ja tern cerca de 60% da area semeada e prevista para 
cultivo com vistas a safra de 1978. A area a ser plantada e estimada em 

1 653 000 ha, inferior em 1,20% da cultivada na safra de 1977. t estimado que, da area total •a ser 
plantada, 50% sejam com sementes hibridas, principalmente com as variedades "AGROCERES" e "SAVE" e 
os restantes com sementes impor·tadas de Sao Paulo e de origem de produtores locais. As opera'~oes de 
prepare de solo sao normais e condi~oes c1imaticas favoraveis. Na safra de 1977 houve grande difi 
culdade para a comercializa~ao do produto, visto que os pre~os pages aos produtores geralmente foram 
inferiores ao minima estabe1ecido pelo governo. 
Com a produti~fdade prevista de 1 600 kg/ha, e esperada inicia1mente uma colheita de 2 645 000 t. 

MATO GROSSO - A perspectiva e de redu~ao na area cultivada com mi1ho no Estado, na ordem de 23,55%, 
situando-a em 189 053 ha, pe1as razEes a seguir expostas: 

a) restri~ao de credito inclusive para desmatamento, ja que em certas areas do Estado, o milho e 
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plantado em grandes areas no 1Q ano como cultura de abertura para reduzir o custo de format;ao das 
pastagens que sao implantadas no 2Q ano; 

b) cotat;ao do produto em niveis baixos, com grande quantidade do produto estocado nos estabeleci 
mentos agricolas e aguardando melhores pret;os; 

c) alto custo da semente; 
d) cultura com pequeno indice de mecanizat;ao, sendo preterida por outras totalmente mecanizadas 

e menos exigentes em fertilidade. : 
Com a produtividade esperada de 1608 kg/ha, e prevista preliminarmente uma co1heita de 303 997 t,i~ 
ferior em 21,09% da obtida em 1977. 

GOI~S.- 0 cu1tivo do milho no Estado vern apresentando continuo desenvolvimento a cada safra,embora 
a previsao de evolut;ao da area plantada para 1978 atinja apenas a 0,34% em re1at;ao a safra 

anterior, sendo estimada em 885 000 ha. 

Com o rendimento medi o previ sto de 1 800 kg/ha, e esperada uma produ.t;ao de 1 593 000 t, 
em 2,55% da obtida em 1977. 

12.SOJA 

superior 

As perspectivas para a area de cu1tivo da soja no Centro-Sul para a safra de 1978 acusa urn 
crescimento rezoavel de 7,58% em re1at;ao a plantada na safra anterior, situando-se em 7 605 926 ha: 
Todas as Unidades da Federat;ao i nvesti gadas na area cons iderada, ac.usam acrescimos de ar-eas pl anta
das, variando desde 0,18% em Minas Gerais a 20,74% em Goias. Rio Grande do Sul e Parana, os. dois 
maiores produtores nacionais da oleaginosa e responsaveis por 83% da produt;ao brasileira de soja r~ 
gistram acrescimos de 6,02% e 6,82%, respectivamente. A produt;ao de soja espe.rada preliminarmente 
no Centro-Sul para 1978 e de 13 472 443 t. 

Os niveis de pret;os pages aos produtores considerados excelentes na safra de 1976, acompannaram a 
tendencia em alta do mercado internacional. A partir de maio de 1977 os pret;os internacionais co 

met;aram a apresentar declinio continuado e, assim tem-se mantido por varios fatores, entre os quais 
pod em ser ci tados: a) a excel ente safra norte-americana estimada em quase 45 mi 1 hoes de t em 1978; · 
b) redut;ao das operat;oes de processamento da soja nos Estados Unidos e Europa; c) aumento da prod~ 

. t;ao de cereais na Comunidade Economica Europeia; d) mais alta cotat;ao da soja em relat;ao a outros 
graniferos que ocasionou retrat;ao da demanda; ~) crescimento da oferta de farinha de peixe do Perti, 
dada a recuperat;ao que se processa na industria do pescado. 
Face a essas observat;oes, o incremento das areas cultivadas com soja,que para a safra de 19?1 foi 
de 12% e·se apresenta agora com perspectivas de atingir a 7% na safra de 1978, pode-se considerar o 
atual prognostico bastante razoavel. 

MINAS GERAIS -A area provavel a ser plantada com a leguminosa e~ 1978 e de 100 000 ha, super'ior em 
·; 

apenas 0,18% da c~ltivada em 1977 quando foram semeados 99 820 ha. 
I 

A produt;ao mineira de soja tern experimentado significativos cresimentos anuais, e embora a pouca re 
presentatividade a nivel nacional, resultou de urn grande esfort;o das instituit;oes de credito, exten 
sionistas, pesquisadores e agricultores, uma vez que ha 5 anos seu cultivo era incipiente. 
Constitui-se a soja em eficiente instrumento na mobilizat;ao das terras de cerrados. 

' Informat;oes colhidas na regiao do Alto Paranaiba, uma das principais zonas produtoras , revela~am 
crescimento de area cultivada para a proxima safra. Urn dos motives do incremento, e que as ,areas 
ate entao destinadas ao arroz, tern na soja uma alternativa viavel com grandes possibilidades. No 
Triingulo Mineiro, igualmente grande produtor, ·ocorre alternativa diversa, ou seja, maior probabili 
dade de opt;ao para pastagens, milho e cafei~ultura, ao inves da soja, nas areas desbravadas pelo 
arroz. ., 
Segundo a EMATER-~1G, os agricultores que adotam melhor tecnologia e jii' conseguiram cultivar o arroz 
e a soja no cerrados, partem agora para a consolidat;ao de seus objetivos, desenvolvendo a explor~ 

t;ao da pecuaria de corte e a cultura do cafe. 
Este quadro desfavoravel a sojicultura, e agravado pela retrat;ao de credito para invcstimento neces 
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sario a expansao da fronteira agricola. ConseqUentementeJa cultura de abertura seria a primeira a 
ser sacrificada. Considerando pois urn equilibria nas tendencias das duas regioes, e provavel ocor 
rer·em 1978 uma area plantada igual ou ligeiramente superior a cultivada em 1977. Entre~anto, caso 
haja normalidade no comportamento climatico e fitossanitario, a produ~ao devera apreseDtar urn acre~ 

cimo de 16,96% em rela~ao a _obtida na ~ltima safra, decorrente de produtividades previstas . superi~ 

res aquelas obtidas em 1977, que foram mais baixas. Assim, em uma area provavel a ser plantada de 
100 000 ha e rendimento medio previsto de 1 235 1\g/ha, e aguardada uma produ~ao de 123 500 t. 

S~O PAULO - A area estimada para cultivo com vistas a safra de 1978 e de 516 700 ha, superior em 
15% da plantada para a safra de 1977. Embora se processe ·1entamente a comercializa 

~ao da - ~afra anterio~ com pre~os inferiores aos esperados pelos produtores, existe a expectativa 
de bons l~cros que parece ter sido reativada junto ao agricultor. Hi possibil~dade de ins~fitiencia 

de sementes no Estado,que podera·arrefecer em parte- o animo dos agricultores. 
vidade esperada de 1 709 kg/ha, igual a obtida em 1977, e inicialmente prevista 
883 200 t. 

Assim, com a produt~ 
uma produ~ao de 

PARAN~ - ~ area provavel a ser p1antada para a proxima safra e de 2 350 000 ha, superior em 6,82% da 
cultivada na safra de 1977. As atividades de prepare do solo e plantio da soja foram ace~ 

tuadas no decorrer dos meses de outubro e novembro, notadamente no norte e oeste do Estado, onde o 
cultivo se processa mais cedo. Ate o final de novembro, cerca de 70% da area prevista para plantio 
ja fora semeada. Os insumos necessaries ao plantio, a excessao das sementes fiscalizadas, que se 
mostraram insuficientes em algumas areas, vern atendendo 'as necessida~es dos agricultores. AS· VA 
riedades mais procuradas sao: "PARAN~", "DAVIS", "BRAGG", "BOSSIER", "SANTA RO$A", "HARDEt" e "MINEI 
RA". Nas lavouras em andamento a germina~ao se desenvolve satisfatoriamente e_foram minimas as a 
reas em que houve necessidade de replantio em decorrencia das chuvas ocorridas no final de outubro 
e inicio de novembro. 

atuais estimativas em virtude da eleva~ao do p~e~o do produto no mercado externo,neste periodo. 
produ~ao de sementes fiscalizadas foi de 10 402 t. Assim, e inicialmente prevista uma produ9a0 
518 746 t, superior em 8,90% da obtida em 1977, com a produtividade esperada de 1 358 kg/ha. 

i 

' 

de 

RIO GRANDE DO SUL - A area prevista a ser plantada com soja no estado·qaucho para a safra de H78 e 
de 3 700 000 ha, superior em 6,02% da cultivada na safra anterior. A prQdu9ao 

esperada podera atingir a 5 994 000 t com o rendimento medio previsto de 1 620 kg/ha. Ate o , final 
de novembro,cerca de 40% da area estimada para plantio ja havia · s"ido semeada, tendo ocorrido , atraso 
no prepare do solo pelo excesso de chuvas em algumas regices. As condi~oes climaticas sao favori 
veis no periodo e devido ao f~acasso da safra triticola,e provavel que se houver disponibilidade de 
sementes,a area a ser cultivada devera ser superior a atualmente estimada. As variedades mais ut~ 

lizadas na presente safra, alem das ja enumeradas para o Parana e com excessao da variedade "MINEIRAr 
sao procuradas, tambem, as variedades "IAS-4" e "PRATA". Salienta-se que esta ocorrendo falta •de se 
mentes fiscalizadas nas zonas de CACHOEIRA DO SUL, LAGOA VERr~ELHA e SANTA MARIA. . 
MATO GROSSO - A sojicu1tura encontra-se em franca expansao no estado matogrossense, apesar dos pr~ 

b 1 emas de pre~o e comerci a 1 i za~ao. enfrentados com o produto da ultima safra. A area 
estimada a ser p1antada nesta safra e de 475 283 ha, superior em 15,33% da cu1tivada em 1977. Com 
a produtividade prevista de 1 639 kg/ha, e esperada inicialmente uma produ~ao de 778 989 t, superior ., . 
em 12,04% da o~t1da em 1977. 

GOI~S - A area estimada a ser plantada para a safra de 1978 no estado goiano e de 82 100 ha, super~ 

or em 20,74% da semeada em 1977. Com a frustra~ao parcial das safras de arroz e algodao em 
1977, o p1u.ntio da soja ganha desenvolvimento em Goias. 
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~ 

A maior parte das areas cultivadas como produto e tota1mente financiada~ Assim, com a produtl 
vidade esperada de 1 480 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 121 508 t, superior em 35,37% da obtida 

em 1977. 

13. TOMATE 

Os prognosticos para a safra de toma~e no Centro-Su1 em-1978 que se apresentam favoraveisJ 
dado 0 acrescimo previsto de 6,96% na produ~ao em' rela~ao a safra de 1977, espelham as 

inten~oes de plantio e o conhecimento das areas previstas ou em prepare para o cultivo, bern assim, o 
incremento na demanda de tomate, notadamente pelas agro-industrias que processam o produto. 0 cres 
cimento previsto nas areas de cu)tivo das Unidades da Federa~ao componentes das regioes Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste e que constituem em conjunto o Centro-Sul, varia de 2,67% em Goias a 92,86% em Mato 
Grosso. Sao Paulo, maior orodutor nacional de tomate, preve urn aumento de 4,80% na area plantada. 
Apenas o Parana acusa urn decrescimo de 10,31 %, embora o seu cultivo ainda nao se apresente express~ 

vo a nivel nacional. Entretanto, e importante considerar que o tomate sendo cultura de ciclo curto 
quepermite safras continuadas em urn mesmo ano civil nas regioes isentas de invernos rigorosos, e 

perfeitamente admissivel que o atual quadro prognosticado possa sofrer algumas altera~oes, ditadas 
positivamente por pre~os estimulantes e maior demanda ou negativamente por a~ao de fenomenos ~climati 

cos adversos e incidencia de agentes patogenicos. 

MINAS GERAIS - 0 tomate e urn produto de dificil prognostico face a possibilidade da reali2a~ao de 
diversos cultivos durante o ano. Para 1978 sao mantidos os mesmos niveis de 1977,ou 

seja, uma area prevista para plantio de 3 600 ha, representando ·urn pequeno dec\~scimo de 2,28% (-84 
ha). A produ~ao estimada e de 84 240 t, com a produtividade esperada de 23 400 kg/ha. 

ESP1RITO SANTO -A cultura apresenta perspectivas de significative aumento na ordem de 42,78% da 
area plantada, isto e, 8e_ 582 para 831 ha, motivado por pre~os compensadores pa 

gos aos produtores, otimo nivel de credito, assistencia tecnica efetiva e ntercado estave1(CEASA-ES), 
com excelente demanda para o consumo. A produ~ao esperada e de 37 395 t, superior em 28,51 % da ob 
t1da em 1977, sendo prevista uma produtividade de 45 000 kg/ha. 

RIO DE JANEIRO - Dos produtos agrico1as investigados no Estado, o tomate e o que apre_senta melhores 
condi~oes de expansao. A tomaticultura esta se desenvolvendo e criando bases, tu 

do indicando que o produto sera- uma das melhores op~oes no setor agricola estadual. Para a safra 
de 1978, a area plantada foi estimada em 3 000 ha, representando urn incremento de 10,78% da cultiva 
da em 1977. A co1heita total esperada e de 122 007 t, com a produtividade prevista de 40 669 kg/h~. 

S~O PAULO - Tanto o tomate rasteiro, destinado a industria, como o envarado ou de mesa~foram sens~ 

ve 1mente prejudi cades na ultima safra. 0 prime fro sofreu muito com a "requeima", caus!_ 
da pe1o fungo "Phythophtora infestans", em decorrencia das chuvas excessivas, baixas temperaturas e 

fraca insola~ao, verificadas no periodo invernal. Os pre~os sofreram aumentos apreciaveis como co~ 
seqUencia da reduc;ao de produc;ao. 0 tomate envarado sent1u muito o efeito das fortes chuvas acorn 
panhadas de granizo durante os meses de agosto e setembro nas regioes de Campinas e Sorocaba, e1evan 
do novamente os pre~os que perduraram ate outubro de 1976. As estiagens de fevereiro e marc;o deste 
anor tambem prejudicaram o tomate rasteiro, gerando inclusive a necessidade de importa~ao de concen 
trade de tomate. Apos diversas ocorrencias desestimulantes em anos consecutivos de .safras prejudl 
cadas,parece pouco provavel que na safra de 1978 possa acontecer expansao da cultura. Contudo, fa 
ce i grande procura de materia prima pelas industrias CICA e PAOLETTI nas regioes de ARACATUBA e PR~ 
SIDENTE PRUDENTE, podera ocorrer acrescimos na area de cultivo. 
Para a area tot~l a ser cultivada em 1978, e previsto o acrescimo de 4,80%, situando-a em 24 000 ha. - ' 
Com a produtividade esperada de 26 833 kg/ha, e aguardada uma colheita de 644 000 t. 

PARAN~ - 0 tomate tern seu plantio em mais de urn periodo durante o ano, dependendo das condi~oes de 
clima. Assim, nas zonas produtoras e de acordo com a esta~ao climatica, sao encontradas 

1avouras em varies estagios de ciclo vegetative. 

22 



IBGE/CEPAGRO 

A area estimada para cu1tivo na safra de 1978 e de 940 ha, inferior em 10,31 % da p1antada para a sa 
fra de 1977. Com a produtividade prevista de 25 000 kg/ha, a produ~ao esperada e de 23 500 t. 
As frustra~6es havidas na tomaticu1tura paranaense, devido i incid~ncia de pragas e mo1estias que a 
prejudicam e que ainda nao sao devidamente contro1adas por fa1ta de maior tecnifica~ao, 1evam as p~~ 
pectivas iniciais para uma redu~ao na area cu1tivada. 

SANTA CATARINA - A area p1antada e a produ~ao esperada para a proxima safra apresentam-se superiores 
em 7,34% em re1a~ao 'a obtida e~ 1977, face a maior demanda do produto que vern a1ca~ 

~ando pre~os compensadores. Com uma area estimada de 994 ha e rendimento medio esperado de 24 748 
kg/ha,e prevista uma colheita de 24 600 t. 

RIO GRANDE DO SUL - A area cultivada com tomate para a proxima safra de 1978 devera ser 13,08% sup~ 
rior ~ anterior. Este acrescimo se justifica pe1o incremento da demanda no sul 

do Estado, face a procura pela CICA-SUL que devera industria1izar grande parte da produ~ao. Ha boa 
assistencia tecnica, sementes se1ecionadas sufici entes, fin anciamento e 0 clima tern sido favorave1 a 
cultura. Com a area pl antada de 5 767 ha e produtividade prevista de 22 369 kg/ha, e esperada uma 
produ~ao de 129 000 t, superior em 24, 88% da obtida em 1977. 

MATO GROSSO - A previsao e de aumento na ordem de 92,86% na area plantada em rela~ao a safra anteri-
or, situando-a em 216 ha. So o municlpio de NOVA ANDRADI NA devera cultivar . 25 novos 

ha de tomate para fornecer ~ indGstri a CICA de PRESIDE NTE PRUDE NTE-SP. No cinturao verde da cidade 
de CM1PO GRA NDE e esti mado que na safra de 1978 deverao ser pl antad.os 176 ha distribu(dos nos munid 
pios de CAMPO GRAN DE, SIDRO LA NDIA e TER ENOS, comp1et ando-se a previsao do Estado com pequenas · areas 
em diversos municlpios. A produ~ao total esperada e de 4 795 t. 

GOI~S - A estimativa inicial de area plantada para 1978 apresenta-se superior em 2,67% da cu1tivada 
em 1977. A cultura apresenta perspectivas de desenvo1vimento crescente no Estado face 

aos bons pre~os e comercia1iza~ao f avorave1, a1iados as boas produtividades a1ca n~adas. Em uma area 
p1antada de 770 ha e rendimento medic previsto de 40 000 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 30 800 t. 

23 





T A B E L A S 

freas plantadas ou a plantar - produ~5es esperadas p/1978 

- Comparabilidades c/dados destas variaveis observadas em 1977 -





N 
'-.I 

IBGE/CEPAGRO 

UNIDAD'CS DA FEDf~RA <;Ji.O 

Ct:~II11 ; -~0 -~lji • ••••• : ••••• 

I.::II1 AS5 GEHAIS • • • • • • • • • 

~;7io :P ;\UJJO •••••••••••• 
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LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~.l\0 . AGR! COLA 

PROGN6STICO DA PRODU<;AO AGR!COLA - 1978 
CENTRO-SUL (REGIOES SUL. SUDESTE E~CENTRO-Oj:STE) 

. . PRODUTO AGR!COLA : .'\T:~C! ~):\~. nr~;i,{!)!~C T~O (em c a roga) 

AHF~A PLANTADA 
AREA PLANT/\DA V/\RI/\I;AO 

PRODU~AO 0!3TIDA ou A PLANTAR AI\EA . 
(ha) (h<l) (%) \ t) 

1977 1978 78/77 1977 

D!JC lO(J 79!J 1}(7 - G,2G 1 227 343 

' 

116 144 116 000 - 0~12 91 777 

. 300 100 270 000 - 10,03 . 544 000 
-

290 400 290 000 - 0,14 416 5:50 

.. 
G[; 365 56 GT/ - 17,10 89 489 

73 100 62 300 - 14,77 85 527 

------- ----~---- ------ ------ . - ----

la. PREVIS.li.O VARIAr;'Ao 
DA PRODUCAO PEODU~AO 

(t) (%) 
1978 78/77 

1 l!JD 707 - G,41 
' 

' 81 200 - 11,52 

486 000 - 10,66 

415 860 - 0,17 

74 814 - 16,40 

. 90 833 .6, 20 
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LEVAi'HM1ENTO SISTEMATICO DA PRODU~J\0 AGRICOLA 
PROGNOSTICO DA PRODUgliO AGRICOLA - 1978 

CENTRO-SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 
PRODUTO AGRICOLA : . J}l{: : ;;p,~QHJ .. (.JA • safra) 

AREA PLANTADA AREA PLANTADA VARIAC:,liO 
PRODU~JI.O oinr DA ou A PLANTAR AHEA 

(ha) (ha) (%) (t) 

1077 ' 1978' 78/77 13 77 

1G6 684 171 23G 2,73 2.31 031 

·lOG )00 lOG 500 o,oo . 1:.!2 500 

31 307 36 000 14,99 1}..0 700 

8 900 8 000 - 10,11 9 500 

19 297 19 236 -: 0,32 · 28 077 

GCO 1 1500 120,59 1 0)~-. 

. • . 

' ' 

1a. PREVISAO VARIAr;JI:o 
DA PRODU~A.O PRODU~A.O 

( t) . (\) 
1978 78/77 

251 379 8,43 
' 

170 1}.00 o. l 11,74 

43 500 6~88 

a·568 - 9,81 

26 661 - 5,04 .. 
2 250 113, tJ-7 
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~.:IIT/:.3 GERAIS • • • • • • • • • 

"'" ··p·j" 'T'l'O ,, 'J''''O j' , ~.-.i..:. -~1 L. 1-J.t\ ~ l • • • • • • • 
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I 

Li i~~,C() (}llO ~j ~-; 0 •••••••••• 

GC> I J~;:J •••••••••••••••• 

LEVANT Al\1ENTO S I STEMJi.TI CO DA PRODU~AO AGR! COLA 

PROGNOSTICO DA PRODU9li.O AGR!COI,,A - 1978 . . 
CENTRO-SUL (REGIOE~· SUL, SUDEs:.:,, E "CENTRO-,OrE;T~) 

PRODUTO J\GR!COLA : • /\: ~·~Q~. ,(Ql!l, ~.c.~.._.ca) 

AREA PLANTADA 
AREA PLANTADA VARIAc;li.o 

PRODU~JI.O OBTI DA . ou A PLANTAR P..J\EA 
(ha) (ha) (%) (t) 

1977 1978 78/77 1977 

5 032 536 4 681 888 - G,97 7 206 200 

751 97G 5G7 000 - 21J., GO 635 955 
' 

~9 000 48 676 - 0 6G· 
' 

6G 600 

46 000 45 000 - 2,17 82 800 

347 000 347 000 o,oo 360 000 

576 000 53~ 000 - 7, GIJ 90tl 865 

150 727 11J7 724 - 1,99 332 950 . 

5GG 000 547 000 - 3,3G 2 10::; qoo 

1 rj4 G GG) 1 ~5)0 13fl 0 ')') . 1 ': ,_ 2 09:; ~58. 

9~)~) 170 n97 35o - 10,19 620 lt72 

~-

la. PREVISli.O VARIAr;,J..O 
DA PRODU<;AO .pRO D U t;.h.O 

(t) (%) 
19 7 a· 7 8/77 

7 329 705 1,71 . 
636 000 " 0,01 

68 146 . ' 0,66 

81 000 - 2,17 

360 000 o,oo 
853 328 - . 5,70 

332'379 - 0,17 . 
2 031 900 - 3,47 

2 108 188 0,60 

858 7G4 38,40 

-----
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~" ·vr. ' 'I',O ,. ""J'J'O l ~· -J . . . i l l. ..) J ~.l. '" •••••••• 

S 7\.o 1)../'~UIJO ••••••••••••• 

I) A.:..11..tU·1 A •••••••••••••••• 

Sfi.JITA CA'rJUUNA •••••••• 
I 

TUO GRANDE 00 SUL ••••• 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~JI;O . AGR!COLA 

PROGN0STICO DA PRODU~AO AGR!COLA - 1978 
CENTRO-SUL CREGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

PRODUTO AGRiCOLA : P.~~~~~~~l'l'•:-}IJC.}TJ?P.A (1!l sufrn.) 

AREA PLANTADA 
AREA PLANTA DA VARIA<;AO 

PRODUQAO OBTIDA ' ou A PLANTAR AREA . 
(ha) (ha) (%) \t) 

1977 1978 7 817 7' 1977 

119 003 1?.0 767 1,~8 1 195 '178 

14 405 14 000 - 2,81 136 ~03 

372 604 62,37 2 ~33 

-
12 300 12 000 - 2,44 175 800 

, . 

42 000 43 000 ·2 , 38 ' 528 384 

11 926 13 663 1~. , 56 103 458 

38 000 37 500 - 1,32 249 000 

~ .. ' · 
-- -- ---

la. PREVISJ.:O VARIA<;J.:O 
DA PRODUc;J.:o PRODU<;J.:O 

( t) ' (%) 
1978 78/77 

1 213 6g~. 
r 1,52 

' 

. 133 000, I - 2,49 

fi. 168 71,31 

172 000 - 2,16 

541 000 2,39 
. 

118 526 14,56 

2~- 5 000 - 1 61 , 

. 
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liT 0 Dr-~ J Al'Lf~I: W ••• , .... 
w _., 

c · 'Y 0 V '\.UI 0 . . , j J\ .. j J •••••••••••• 

l' Ill) H! ~ . l.dJ~j ••••••••••••••• 

Stll! 'l 'A CA'l'AH.IHA ••••••• 

HIO GfLAJ'rDE 00 SUL •••• 
' 

LlJ\ 1110 G J lOS SO •••••• • • · •• 

GOI~S •••••••••••••••• 

LEVANT AMENTO S I STEVJ\TI CO DA PRODUCJ\0 . AGRICOLA 

PROGN0STICO DA PRODU~AO AGRICOLA - 1978 
CENTRO-SUL (REGIOES SUL. SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

PRODliTO AGRICOLA : . y[\IT.J\':J/1~:-fl}f.1!.9[U { 

.- 7\I<EA COLH IDA AREA PLANTADA E VAEIAGJI.O 
PRODU<;JI.O OBTIDA 

DESTI NAOY\ A AREA . 
(hcl) (%) '(t) 

1977 COLHEJJ~8 (ha) 78/77 19 77 

1 3.34 230 1 ~l~'J eco c ~ ') j, . ( .. 75 3~5 6·16 

lGG 317 1~)0 000 1, 9<) G 9113 229 

r>Q 0 OIJ. cl .J 34 700 ?.3,51 G70 914 

1~;) ~-.1 ~ 19;? 1LH o,oo 9 273 2G) 

7c0 c;r)[ ' ) <.) 8)0 000 7, 51 51 7E32 000 

47 500 50 000 . 5, 26 3 443 750 

21 263 30 2~~0 42,12 967 541 

39 500 43 500 10,13 899 000 

10 ·197 10 126 - 3,5.] t1-~4 947 

18 000 10 900 5,00 75G 000 

:?'. . .. --

1a. PREVISAO V/~RIA<;AO 
DA PRODU<;AO PRODU<;AO 

( t) . (%) 
1978 78/77 

79 595 GO~ :.:>,6.3 
' 

6 8'10 000 - 1,13 ,, 

1 075 700 "3 r.1 L • . , ') 

9 27 3. 2G5 o,oo 

55 2:10 000 6,70 

3 5·oo ooo 1, 63 · . 

1 421 919 46,96 

1 '000'500 11,29 

440 420 - 1,02 

793 800 5,00 

. 
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LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~)t.O AGRICOLA 

PROGN0STICO DA PRODU~AO AGR!COLA - 1978 

CENTRO-SUL (REGIOES SUL. SUOESTE E CENTRO-OESTE) 
PRODUTO AGRiCOLA : • ~; J~/lQ -k\.,,,.,. 

AREA PLANTADA 
AREA PLAN T/I.DA VARIA\}i.O 

PRODUr;,:Ao OBTIDA au A PLANTAR AREA 
(ha) (ha) ( 9.;) (t) 

1977 . 19 78 " 78/77 1977 

:J 2 G~!~ 4f3 f1 71i- - 7,13 110.1 15 3 

1 958 2 0 00 2,15 10 271 X 

1 ~ ~ 00 . JA lt-0 0 o, oo 170 ]Q()X 

G :J20 '{ ;!' {() ), OG 2~ ~iGG 

G r·4c u G 20~ - 9,3e 49 794 

22 )00 19 0 00 - 15 , 5G 148 200 

--· 

1a. PREVIS.M VARIAc;AO 
DA PRODUc;Ao PRODU~l.O 

( t) . (%) 
1978 78/77 

37D 110 - G,21 
.. 

10 000 - 2,G4 . ' 
170 300 o,oo 

~~G -900 9, ~0 

tlr :3 910 - ?, Do 
. . 

125 000 - 15,65 
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LEVANTA~lliNTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 
~ROGNCiSTICO DA PROnUQl\0 AGRfCOI~A - 19 7 8 

CENTRO-SUL (REGIOES· SUL, SUDESTE E ..... CENTRO-OESTE) 
PRODUTO AGR!COLA : • ~~'~I:!-0-9 .. (~~. ?:'.lfra) 

AREA PLANTADA 
P.REA PLANTADA VARIACAO 

PRODU~AO OBTIDA OU A PI.:.ANTAR AEEA 
. (ha) (ha) (%) (t) 

1977 1978 78/77 1977 

1 417 721 1 584 13.3 11,74 940 758 

260 627 270 000 3,60 132 724 
30 773 39 291 1,3~ 20 937 

157 ~00 257 200 G3,30 OJ 600 
GGG 700 671 000 0,64 509 615 
126 356 153 093 21,16 91 631 
137 000 155 ooo 13,14 82 000 

20 765 35 077 24,72 21 171 
2 000 2 GG7 33,35 l OGO 

1a. PREVISA.O VARIN;.'AO 
DA PRODU<;AO :PRODU~AO 

(t) (~) 

1978 78/77 

1 033 472 10,39 
' 

135 000 1,71 
' 21 217 1,34 

13.3 744 63,90 
516-670 1,38 
110 996 21,13 

93 000 13,41 
26 .405 24,72 
1 ~40 33 ;.J3 

-
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( x.) l)RODUQ.L\.0 ESPEHilDA. 

LEVANTAl\1ENTO SISTEMATICO DA PRODU<;J'\0 . AGRICOLA 

PROGN0STICO DA PRODUQA.O AGR!COLA - 1978 

CENTRO-SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 
PRODUTO AGR!COLA : , f1~U).~Q, ,(,C,li1, ff>;L,ha) 

AH.EA PLANTADA .VARIAf;AO 
PRODU~A.O OBTIDA AREA PLANTADA ou A PLANTAR 'f..HEA . 

(ha) (ha) (%) {t) 

1977 1978 78/77' 1977 

217 127 226 470 ,, '30 285 638 

1G )G2 16 000 - 3,39 12 524>< 
' 

1 732 1 730 - o, 12 . 1 950 

17 GOO 18 500 5,11 27 660 . 
80 533 86 270 7,12 - 119 846 

99 000 102 000 3,03 122 500 

110 130 JJJ"1 U3 77 

1 590 1 040 15,72 1.081 

-

' 
1a. PREVISA.O VARIA~'AO 
DA PRODUt;AO PRODU(;Ao 

(t) {~) 

1978 78/77 

295 867 . 3,58 

12 000 - 4 10 ' . 
' I 

1 950 o,oo 
25 900 - 6,36 

128 547 7,26 

126 000 2,86 

90 16,88 

'1 380 . 27,66 

----- ---- --
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LEVANTA~ffiNTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 
PROGN0STICO DA PRODU~AO AGRICOLA - 1978 

CENTRO-SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 
PRODUTO AGRICOLA : .• ~·.lj\T\JC}ti~'I .••• ,.,. 

. AREA PLANTADA AREA PLANTADA VARIA~AO 
PRODU<;AO OBTIDA ou A PLANTAR AREA 

(ha) (ha) (%) ( t) 

1!)77 • 197 a· 70/77 19 77 . 
-

42 806 61 838 44,46 61 419 

3 543 5 000 41,12 2 678 

H3 100 20 Goo 14,92 27 000 

17 ~- 00 19 500 12,07 27 666 

3 763 16 538 339,49 4 075 

I" .. . 
i 

- -~--

1a. PREVISJ:.O VARif..t;Jt.O 
DA PRODU<;AO PRODUt;AO 

( t) . (%) 
1978 78/77 

82 804 34,82 
' 

3 750 40,03 
' 

31 000 14,81 

29 _250 5 '73 

18 804 361,45 



w 
0\ 

IBGE/CEPAGRO 

UNIDADES DA FEDERA<;AO 

c:~ ; r .: :l' i t. (J-~-:>tJl~ • .•••••••••• 

I·.-: I J.[ /~~J G ~~ ~ ~.l\ I~) ••••••••• 

~" 'F[ '. I '1'0 c• 'IJ" "O :_ ·.~~) l. ( .. ) 1 4 .L ••••••• 

TCO DS JAlm:wo ••••••• 

:.> :1 () l '.;\ lJI)O •••••••••••• 

]".J\ '1/i'J: .i~ ••••••••••••••• 

S.\J! '1' A CA'l'i\ lrEEJ\. ••••••• 

rn o c:uu! m~ DO JUIJ •••• 

I.L\'1'0 GROSSO •••••••• .'. 

G 0 I 1\::> ••• ·• •••••••••••• 

J.TlVANTMIENTO SISTEMATICO DA PTWDIJ<;l'i.O AGH!COI.A 

PROGN6S'l'ICO DA. PROOUQAO AGR!COLA - 1970 
. ' 

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

PRODUTO AG.I'!COLA • l.il\lf DTOf);\ 
' :\ . ' .............. . 

. l'iREJi COL HI DA 
7\REA PLANTJiDJi E VARIN;i\o PRODUc;i\o OBTIDA OESTI NADA A . '.AREA 

. (ha) COLHEITA (ha) (%) (t) 

1977 1978 78/77 19 77 

7~ G 9~ :; 7C 0 0 7J )() ,:. . ... 2 ,nc 10 B70 097 

12(; 770 12G 000 - o,G1 1951 8~0 

60 775 GB 5G1 12,<34 . 850 850 

15 197 15 197 o,oo 219 175 

32 700 3G 000 10,09 710 000 

GG ~00 72 000 0' ~ 3 1 19 13 000 

125 goG 12G 000 0,07 1 944 967 

232 000 23D ooo . 2, 59 2 717 000 
,. 

60 497 58 493' - 3,31 907 455 

: 2G 700 28 000 4,07 373 800 

~ · 
.. 

la. PREVIS.M VARIAr;'Ao 
DA PRODU~AO fRODU<;AO 

(t) (II,) 
1978 78/77 

11 02B 724 1,4G 

l 890 000 ,_ 3,17 

960 134 " 12,84 

219 175 o,oo 

75G 000 G,~8 

1 2CO 000 5,~4. 

1 861.020 - 4,32 

2 785 000 2,50 

877 395 . - 3, 31 

420 000 12,36 

- -- - ·- · 



w 
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IBGE/CEPAGRO 

UNIDADES DA FEDERA<;AO 

CEil'l1f~O-SUL ••••••.•••••• 

IUilA;) G'fi:HAIS •••••••••• 

E('Pfl' T'l'O C' '\.P'l'O u l.,..~.,. U.J.- t • • • • • • • • 

lUO DE J.LUmii.W •••••••• 

:3 i~O 1:' ii.ULO •• ·• •••••••••• 

1) 1\JL\1 L~ •••••••••••••••• 

3A1'I'rA CA'fAHilL'\ •••••••• 

RIO GIL'\JIDE DO SUL ••••• 
I 

IJA'.i:O GHOSSO ••••••••••• 

GOI£S ••••••••••••••••• 

LEVANT M1ENTO SISTEMATICO DA PHODUt;li.O AGR! COLA 

PROGNOSTICO DA PRODU~li.O AGR!CO~A - 1978 . . 
CENTRO-SUL (REGIOE~ · SUL. SUDESTE E CENTRO-OESTE) 

PRODUTO AGRICOLA : ••• • J'.'Jil,UO •. , ... 

AREA PLANTADA 
AREA PLANTADA VARIAf;li.O 

PRODU<;AO 013TI DA OU A PtANTAR AREA 
. (ha) (ha) (%) (t) 

.1077 1978 78/77 19 7 7 

9 210 739 0 DJO 374 - ~- ,o~ 17 4£.39 110 

1 795 197 1 eoo ooo 0, 27 2 735 372 

206 804 193 729 - 6,32 260 573 

55 000 50 000 - 9,09 49 500 

1 13~ 000 1 020 000 - 10,0) 2 520 000 

2 153 872 2 020 000 - 6,22 4 630 825 

1 063 584 1 027 592 - 3,38 2 674 175 

1 673 000 1 653 000 - . 1,20 2 680 000 

247 282 189 05 3 - . 23,?5 385 265 

882 000 885 000 0,34 ·1 553 400 

• J' .. 

la., PRI:VIS~O VARIAc;Jf.O 
DA PRODU~AO fRODU<;}.O 

(t) . (%) 
1978 78/77 

16 72e 572 - 4,35 

' 2 743 200 0,29 

244 089 
I 

6,33 -
45 000 - 9,09 

2 244 000 - 10,95 

4 242 000 - 8,40 

2 668 286 - 0,22 

2 645'000 - 1,31 

303 997 - 21,09 

1 593 000 2,55 

-



w 
(1) 

IBGE/CEPAGR'tl 

UNIDADES DA FEDERAQAO 

CENTTIO-SUL ~ ••• ~ ••••• 

l.'iiPJ\5 GEHAI3 ••••••••• 

3AO rAULO •••••••••••• 

P.\.111\IIA. •••••••••••• , •• 

SANTA CA'l'A:UliA ••••••• 

TII 0 GTUJmB DO SUL •• .'. 

UATO GROSSO •••••••••• 

GC) I /\.~3 •••••••••••••••• 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUt;J\0 AGRICOLA 
PROGN6STICO DA PRODU~J\0 AGRICOLA - 1979 

CENTRO-SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 
PRODUTO AGRICOLA : . ~.0;~1}- ..•..•.... 

AREA PLANTADA 
AREA PLANTADA VARIAr:;A.o 

PRODUQA.O OBTIDA OU A PLANTAR AREA 
(ha) (ha) ( 9") (t) 

1977 • 1978 78/77 19 77 

7 069 884 7 605 926 7,58 12 512 963 

99 820 100 000 0,18 105 588 

449 300 516 700 15,00 . 768 000 

2 200 000 2 350 ·000 6,82 4 ·700 000 

: 

350 642 381 81].3 8, go 476 365 

I 

3 490 000 ' 3 700 000 6,02 5 678 000 
' 

412 122 475 203 15,33 . ' 695 -2)0 

68 000 82 100 20,7 4 .. 89 760 

la. PREVISJ\0 VARIA\tl\0 
DA PRODUQA.O PRODUQAO 

(t) (%) 
1979 78/77 

13 472 443 7, 67 

' 

123 500 ' 16,96 

883 200 15,00 
.. 

5 052 500 7,50 . ' 

518 746 8, 90 . 
5 994 000 5,57 

778 989 12,04 

121 508 35!37 



w 
lO 

~-BGE/ CEPAG~O 

UNIDADES DA FEDERA\;.l\0 

(jJ~ T J'l:1tO-SUL ••••••••••• 

r,·: IJL\S GEHAIS ••••••••• 

E::il'LH I '.J.IO :JATi'l'O ••••••• 

HIO DE Jli.I'TEIHO ••••••• 

::>.7\.0 P 1\UIJO •••••••••••• 

1)1\H!JT.A ••••••••••••••• 

3AIH'li. Cli.'.CJ\.:UIL\ ••••••• 

I:IO G ! tAI:Df.~ ro 0UL •••• 

LlA'l'O GHOS~30 ••••••••• ; 
GOI/\.~ ••• -••••••••••• •r• 

·(->f) PTIODUQ.KO E3PEi'lADA 

LEVANTA~ffiNTO SISTEMATICO DA PRODU~~O AGRICOLA 
PROGNuSTICO DA PRODU~~O AGR!COLA - 1978 

CENTRO-SUL (REGIOES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE) 
"'or:: '\'1''~ PRODUTO AGR!COLA : , • /., ~u •• ;: ••• ,,. 

AREA PLANTADA 
AREA PLANTADA VARIAr:;AO 

PRODUQAO OBTIDA ou A PLANTAR . AREA 
(hcl) (ha) (%) (t) 

19.77 • 197 8' 78/77 1977 

37 810 ~0 118 6 10 ' ' 

1 028 7G5 

3 6G~. 3 GOO . - 2,28 8G 316K 

582 031 ~ 2, 7H 29 100x 
2 708 3 000 10,78 110 l]JX 

22 900 24 000 4,80 · 613 8oo>:· 

1 048 940 - 10,31 28 925 
926 994 7, 3~- 22 917 

5 100 · ) 7G7 13,08 103 300 
11? 21G 92,86 2 77V"-
750 770 . 2, G7 31 ··:;oo 

:/', . 

1a, PRE VI SAO VARIAr;.li:o 
DA PRODU<;AO PRODU~AO 

(t) (%) 
1978 78/77 

1 100 337 6,96 

8tt 240 ' - 2,41 
3'7 395 28,51 

122 007 10,78 
644 000 4,92 

23 500 - 18,76 
. . 

24 600 7,34 
129 000 24, 88 

4 :Y95 72,36 
30 800 . - 2,22 

-----~-





T A B E L A S 

Rendimentos medios observados 

- quatrienio/1974/1977 e esperados para 1978 -





.0. 
w 

IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUQAO AGRICOLA 

Rendimentos m~dios obtidos no quadriinio 1974/77 e previsto para 1978 

rr22~!~ ~gr~S21~ : ALGODAO HEI1BACEO (om c aro9o) 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS !~DIA DAS PROW-
UNI D\DE n-\ :rEDERI\QAC) 

(kg/ha) TIVIn:'\DCS ODT .NO 
QUADRitNIO 74/77 

1974 1975 1976 1977 (kg/ha) -

TH H !IS GT~ : U\I :J • • • • • • • • • • G20 '/Ul ~)[_\ 7<JO GG~~ 

SAO PAULO ••••••••••••• l 310 1·328 1 ~89 
' 

1 813 . 1 485 
I 

p A...11. .... 41{A. • • • • • • • • • • • • • • ~ • 1 550 1 415 1 548 1 434, . 1 487 

' 

NAfO GROSSO ••••••••••• ~ l 006 1 022 . 1 190 1 309 1 132 

GOif...S •••••.•••••••••••• 1 260 1 600 1 800 :L 170 1 458 

i 

: . 
~· 

; 

- --- - - -------- -- - -- - ~--- ~ -- --- - -·-

RENDIJIJ"JITO Mf:DIO 
PREVISTO PA:0A/78 

(kg/J1.a) 

700 

1 800 

1 434' 

1 ~20 

1 458 



+:» 
~ 

IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGR!COLA 

Rendimentos medios .obtidos no quadrien~o 1974/77 e previsto para 1978 

!:r22~!2 ~gr~s:21~ : fJ:umnonrt - ln oafru (em GrZlo) 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS Mi:DIA IYS P:ffiDU-
·uNiffiDE D\ FEDERA~ 

(kg/ha) TIVIr/1.[£$ OBT .NO 
QUADIUENIO 74/77 

1974 1975 
' 

1976 1977 (kg/ha) 

SAO PAULO •••••••••••• 1 516 l 545 1 563 1 "610 1 559 
.. 

PAT?.AN.ft •••••••••••• ·• · •• 1 250 1.213 1 ~·37 1 300 1 300 

RIO GllAND'R DO SUL •••• 1 061 l OG2 1 0~4 1 067 1 059 
' 

I.1!\.'1'0 GHOSSO •••••••••• GGO 1 112 ·1 277 1 455 1 126 

I 

GOI{S ····~·•••••••••• 1 300 1.400 1 300 1 550 1 388 

. 

PDJDD-TIITO Mf:DIO 
PREVISTO PPYN78 

(l<g/ba) 
·· ' 

1 GOO 

1 ·208 

1 071 

i 336 

1 .500 



.::.. 
<J1 

IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUQAO AGR!COLA 

Rendimentos m~dios obtidos no quadri~n~o 1974/77 e previsto para 1978 

Er29!d!2 ~gr~g21~ : AHHO z (em casc ~J..) 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS M£i)IA IY\S PRODU-

tlNI ffiDE D\ FEDERACPD 
(kg/ha) TIVIUA...DES OBT .NO 

QUADRitl!IO 7l!/77 
1974 1975 1976 1977 (kg/ha) 

MINAS G EHAIS •••••••••• 1 065 949 1 128 897 1 010 

'"'SP:lRI'"O c• r "ttO / ; J. J. 0-U • • • • • • • • 1 500 1· 512 1 130 1 4.00 1 386 

1110 DI~ J ANE IHO •••••••• 1 602 1 066 1 506 1 800 1 694 
• 

SAO PA1JLO ••••••••••••• 1 2:>? SJ7~- 1 386 1 037 1 162 

P J\1-?./U-f J~ •••••••••••••••• 1 3~~ 1 726 1 751 1 GO~ 1 GOG . 
3AN'fA Cfl.'l'J\.1/.INA •••••••• 2 278 2 3~2 2 039 2 247 2 227 

HIO GnAI:DT~ IX) SUL ••••• 3 558 3 617 3 558 3 719 3 ti13 

L'IA'l'O Gl103SO ••••••• . • ••• 1 617 1 298 1 089 1 355 1 340 . 
GOI1~S ••••••••••••••••• 960 916 1 153 .798 957 

'· 
: 

- ~ ~ ---- ~ 

----- ~- '-----· --- - -------- -- ~- --

RENDIXENTO ~DIO 
PREVISTO' PMA/78 

(kO'/ha) 
0 

' I 

1 122 

1 400 

1 800 

1 037 

. 1 604 

2 250' 

3 715 . 
1 360 

9)7 

. ~-----~-----



~ 
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IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODUQAO AGR!COLA 

Rendimentos m~dios obtidos no quadri~nio 1974/77 e previsto para 1978 

~!'22~!2 ~8!'~S~1~ : Dfl.'l'A,l'A-IHGLF.SA - 1!! cafro. 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS ~l£DIA D/\S PPDOO-

UNH'ADE IY\ FEDERA~J\0 
(l<g/ha) TIVII)\fES OBT .NO 

QUi\DRil)IIO 7ll/77 
1974 1975 1976 1977 (kg/ha) 

MINAS GTmAU) •••••••••• 11 100 9 700 9 790 9 ~.69 10 015 

ESP!HI 1I'O SAITTO ......... • • • .... 6 314 6 540 6 427 

i 

sXo PAULO ••••••••••••• 12 70G 12 353 12 767 14 293 13 030 
' . 

: 

J? 1\RANA •••••••••••••••• 10 000 9 890 12 495 12 501 11 242 . 

SANTA CNl'.l\.HINA •••••••• 7 827 7 662 8 308 0 675 8 118 . 
RIO GRANDE 00 SUL .- •••• 6 500 6 670 6 688 6 553 6 603 

' 

' 
: 

- - ----- - - ~~ -- - - -- -- - - ---~--- - --- --~----------

RENDIKENTO Mf':DIO 
PREVISTO PAP.A/78 

(l<g/ha) 
' I 

9 500 

6 901 

14 333 

12 581 

8 675 . 
6 533 



~ ......., 

IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

Rendimentos m~dios .obtidos no quadri~~io 1974/j7 e previsto para 1978 

~!29~!2 6S~~~~1~ : CJUU\.-DE-II.Qt1CAH 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS ~lf:DIA 1}\S PRODU-
(kg/ha) 

· UNII'.ADE U\ FEDERA~ TI VI Uli.DES 03T. HO 
QUADRILNIO 74/77 

1974 1975 1976 1977 . (l<g/ha) 

THTTA3 G Tn.AIS •••••••••• 3C ooo 32 637 36 153 37 131 35 980 . 
E~Pilli'rO 3AWJ:O •••••••• 31 000 31 000 .31 000 31 000 31 000 

RIO DE JATfBIHO •••• • ••• 35 200 45 000 39 GOO 48 189 41 997 

SAO PAULO ••••·•••••••• 5tl 03 9 57 327 63 500 65 495 60 290 

P Al1J\.ll 1~ •••••••••••••••• 57 000 50 107 50 107 72 500. 57 ~29 

;~ t,T1 '.i'J\ CNL'M:.THA •••••••• tlG 773 tl tl 70<1 .~ :J 826 ~ ,- r·otl ') ) . 47 203 

JUO GHANDE DO SUL ••••• 22 551 21 t16G 23 763 22 7.59 22 635 

hlATO GROSSO ••••••••••• ••• • •• 40 416 42 388 41 402 
~~ ' . GOI11.;:) •• ~ •••••••••••••• 45 000 40 000 40 000 42 000 41 750 

' 
: 

PBJDitr.:-t~!TO V:.f:DIO 
' PREVISTO PARA/78 

<~zlha) 

36 000 

31 000 

48 189 

65 000 

. 70 000 

47 052 

23 000 

43 494 

42 000 
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IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICd DA PRODUQAO AGR!COLA 

Rendimentos medios .obtidos no quadrienio 1974/77 e previsto para 1978 

~r29~'!2 ~zr1sC21~ : c~uo11~ 

RENDIMENTOS M£DIOS OBTIDOS Hl:DIA D.I\S PffiDU.-

UNIIlADE DA FEDERA('Ao 
(kg/ha) TIVII'ADES OBT.NO 

QUADRILNIO 74/77 
1974 1975 1976 1977 (k~/ha) 

L1I I .r A :J (J ·r~ _; ll\.1~J •••••••••• 4 Goo 4 ~) (Jl 11 co 'l 5 2tl G>t. 4 B04 

G~O PAULO ••••••••••••• 7 000 8 . 4C") · Jt:. 9 ()7 4' 11 F\2(/ 9 2·11 

p \P '\.!' fl. . • .1. • l.L 1 e e t • • e • • • t • • • t • • 3 900 3 801 3 G73 3 553 3 732 

SiJ·~'l'A CA'.i'AH IIL~ •••••••• 7 G29 7 573 7 229 7 273 7 426 

HIO GHAii D:~ DO :JUL ••••• 7 OG9 7 131 G 019 G ~f'/7 G 902 

.. 
: 

( .") ~l) To'FDII ·"JT:'F'''O ,.0'\DTO Ti' c: I)"' G' ;'lX) 
1.. ' J-.' - t 1 J,;..l .l.. 1 ..... .1 .J.. -~J~ I"J,..I.,.,:.."i. • 

RENDIHENTO ~DIO 
PREVIST~ PAR~78 

(kg/ha.) 
. ' 

5 000 

11 B2G 

3 700 

. 7 400 

6 579 



.;:.. 
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IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA · . PRODUQAO AGRiCOLA 

Rendimentos medics obtidos no quadrienio 1974/77 e previsto para 1978 

~"£~9~!~ -6g~~S~1~ : FEIJAO ( 1G safra) 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS HC:)IA Dt\S PFDDU-
llNIUlillE UA. FEDERAc;.AO 

(l<g/ha) TIVIJ:Y..DES OBT .NO 
QUADRIENIO 74/77 

1974 1975 1976 1977 (kg/ha) 

f.UTfAS GF.lU\.IS ••••••••••• 480 )30 445 r·o<J :J . ~ 91 

T."" F(Ht'l'O ~· AY'L'O l.IJ.J • ~ .. to.) 'i • ••••••••• 420 362 ~£37 540 402 

S 7\.o P JIJJLO •••••••••••••• 393 402 44-9 518 441 

I) 1\l?..l\1·; A ••••••••••••••••• 671 826 762 . 769 757 
Sr'UI'l'A CA'l'AHINA ••••••••• 781 936 643 725 771 

RIO GHANDE 00 SUL ••••••• 832 858 780 ' . 
599 767 

MATO GROSSO •••••••••••• • • • 905 86~ 73G 835 . 
GOI.~~S •••••••••••••••••• GOO 717 720 540 G44 

' 

. . 
'· . ----

' 

RENDIMDITO t-IrDIO 
PREVISTO PARA/78 

(}$g/ha) 

500 

540 

520 

770 

725 

600 

.736 . 
540 



c.n 
0 

I~GI:I CE?i'. G20 

LE\TANTAMENTO SISTEMATICO Dl~ PRODUQAO AGRiCOlA 

Rendimentos m~dios obtidos no quadr i ~ni o 1974/77 e previsto para 1978 

rr2~~!2 ~BE~S2!~ l<'lll'.IO ( c m f o l ha ) 

~l'JI!W£ !A FED£PA~Rl l ·~ HJ~NDH!ENT O~) t1~DIOS Ol3'riDOS ~l.CDIA L"\1\S PI\ODU-
( kg/ha ) TIVll Y,JIJ:S 0131'. tJO 

~ Ql)i\DRI 2NI 0 7 ~I 7 7 ,- t 

1974-r.975 197C 1977 ( l<g/ha ) 

r,) IJ IAS GJml\.Ti3 ••••••• •• D50 l 103 7~9 7) 6><· 885 
~ . 

.;):\0 l'.\ULO •••••••••••• ••• • •• • • • 1 l~G 1 l 2ri 

P A lUV· f.~ • ••• •• ••• •• •••• 1 ~?) 0 l ~3 ? 1 075 '1 ~)72 l 407 
. 

:3/:ILL'A CNL\ LI.DfA ••••••• l 635 1 GOJ 1 211 1 480 1 .484 
. 

EIO Gl"?J\lTDE 00 SUL •••• l 573 l 267 1253 1 .237 l 333 

~ATO GROS SO •••••••••• . . . • • • 579 700 640 

GO r As .. ...•..•.•..•.. 870 340 750 680 785 

t 
( ·;( ) . ';~' T ' Dl 1 ' 'TfiJ'O T<"1DI O .;.,, ,l'Ti' '"AJX) .J ... . 1J . i .. .,. ll l.JI. ~•.l 1J ( JI _) ,iJ l.\. $ 

R£NDI ~·'2.:!TO l'iDIO 
Pr<t:VIS':'O, PA.:?J•J? 8 

<kr;lha ) 

1)0 

1 1~7 

1 ·100 

l L1-90 

1 235 

692 

750 



(,}1 ...... 

IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA . PRODUQAO . AGR!COLA 

Rendimentos medics obtidos no quadrienio 1974/77 e previsto para 1978 

~E~s!~!~ ~8!:'~2~!~ : HL'\l.10NA 

RENDIMENTOS M£DIOS OBTIDOS Hl~:)IA DII.S PffiDU-
Ckg/ha) TIVIffiDES OBT.NO UNID\DE !)A. FEDEAAt;i\0 

QUADR.It:~IO 71~/77 
1974 1975 1976 1977 (kg/ha) 

I';IUIAS G Elll\.IS •••••••••• GOO 715 . 589 756 665 

SKO PAULO ••••••••••••• 1 215 l '106 .1 250 1 492 1 266 
. ' 

P A..11AN~~ •••••••••••••••• 1 600 1 ' 616 1 400 1 590 . . 1 552' 
I 

I ~ATO GTIOSSO ••••••••••• 857 955 1 014 1 083 977 

' 
: 

RENDIXEh_'1'0 HLDIO 
PREVISTO Pm../78 

(kg/,h3.) 

750 

1 490 

. 1 500 

1 137 
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IEGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTE~ATICO DA PRODUQAO AGR!COLA 

Rendimentos medios optidos no quadrienio 1974/77 e previsto para 1978 

~r~9~!~ ~gr~s21~ : I'.'iJ\lTDIOCA 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS ~1f:DIA D\3 PnJDU-

tJNirADE D\ FEDEAA~ 
(kg/ha) TIVID\DES OBT .NO 

QUP.DRitNIO 74/77 
1974 1975 1976 19 77 (kg/ha) -

I.UIU\S GEIUHS ••••••••• 14 825 1G 312 15 791 l;J 397 15 ~)81 

p,-:•p:f'?l' \0 c• 'JT''O t.,) J .. ..L t.,)J. 11 ••••••• ·14 000 . ' 1/f 000 13 950 14 000 13 988 

JUG D~; JI\Jnn ;w ••••••• 13 200 13 500 13 200 14 4 22 1 ") r:(; 1. 
.) ,.1) • . 

S .7\.o I> .i\lJl~O •••••••••••• 18 232 U3 701 20 G'/8 21 713 19 844 . 

Pru1N!A ••••••••••••••• ;n_ 2G9 19 G2'7 18 200. 17 99'( 19 273 

S 1\IT 1l'./1 C 1\'l~ At: r I li.tl ••••••• 14 969 J.G GfJ. 9 16 129 . . . ' 15 448 1) 799 . 
RIO G:UJTDl~ DO SUIJ •••• •11 948 11 [)(:.] 12 088 11 711 11 908 

T.'fA'l'O • GH03SO •••••••••• 15 000 6 '!J.G4 15 000 15 000 12 8G6 

GOI 1~'0 ................. 14 000 11] 000 . 16 000 14 000 14 500 

I - . . . . . • ··--

- - --- --- ------L--~----- - --~--~----~-- ------

RDmD<£~;?0 P!J!O 
PREVISTO PP .. W76 

(kg/ba) 

15 000 

14 000 

14 422 

21 000 

17 ~00 

14 770. 

11 702 

1~5 000 

~5 000 

I 
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w 

I BGE /CEPAGRO 

LEVANTAMENTO S ISTE~ATI CO DA PRODU~AO AGRiCOLA 

Rendimentos m~dios obtidos no quadri~nio 1974/77 e previs~ o para 1978 

!:r2·s!~!2 6er~Q21~ r.trr.rro 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS !1f:DIA IY\S PffiDU-
( kg / ha ) TIVIDADES OBT .NO UNI I'ADE D\ FEDEI<A~A.O QUN.!RID!IO 74 /77 

197 4 197 5 1 9 7 6 . 197 7 ( kGih~t) 

l'.UHJ\S GEHAJS •••••••••• 1 80) ]_ t:- 31 1 391 J., 524 ]_ 538 

vc:op tf'I ';'O c AJT'£0 .J.'.J ..:J . t _!.. ~J 1 •••••••• 1 200 l 130 830 l 260 1 105 

nro nr-; JAI'TEillO ••••• w •• • • • • • • 900 900 .. 900 

sl\.o r AULO •••••••••• •• • 2 037 l G99 2 17 9 2 222 2 084 
. 

r f\J?.Jur 1{ •••••••••••••• ~ • 1 68tl l 983 2 207 2 150· 2 006 

SAH'..i:A C;\'l'AiUHJ\ •••••••• 2 3G9 2 2~0 2 tl ~ 0 ~!. 511 2 391 

HIO Gl! AT IDE IX) SUL • • • • • · l ~GG J r· r·; . - ')) .) 1 ~>~ G 1 -G02 1 5~2 

L11\.rl'O (; !(()fj!JQ e • • • • • • • • • • 1 ) '( ~ 1 ) ):1 1 523 1 5 ~:58 1 r· r- r:> 
)) C.. 

GO I i'\S •••• · ••••••••••••• 1 [)GO 1 9~~0 1 8GO 1 800 1 860 
I 

·-· . : 

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

FlliDI?v£NTO M!:DIO 
PREVISTO PP2N 78 

O<g/ha) 

1 524 

1 260 

900 

2 '200 

2 100 

2. 597 

1 GOO 

1' GoG 

1 800 
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~ 

IBGE/CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGR!COLA 

Rendimentos medios .obtidos no quadrienio 1974/77 e previsto para 1978 

rr2~Y!2 ~gr~SQ1~ : 80JA 

RENDIMENTOS MfDIOS OBTIDOS ~1fDIA DI\S PROW-
(kg/ha) 

UNII'ADE LlA. FEDEFA(Ao TIVID'Ill:S OBT. NO 

1974 1975 19 76 1977 
QUA.DRI£HIO 74/77 

(kg/ha) 

MINAS GTmAIS •••••••••• 1 200 1 153 l 325 t 058 1 184 

SAO PAULO ••••••••••••• 1 558 1 733 1 942 1 709 1 736 

PAill\ll ... ~ ••••••••••• · ••••• 1 932 2 221 2 1GO 2 136 2 112 

SAWI:A CA'.VAHINA •• · •••••• 1 182 1 ') (V1 
-·• 1. _/ (";. 1 20?3 1 359 1 260 

1UO GHAJmr.:. 00 8UL ••••••• 1 397 1 506 1 549 1 627 1 520 

r.'lA'l'O GHOSSO ••••••••••• 1 756 l 40} - 1 520 1 G87 1 592 

GOlAS ••••••••••••••••• 900 l 320 1 480 1 320 1 255 
•· 

•· . -· - :- - . --. -- - . 
. -

FENDIMENTO l1f:DIO 
PFEVISTO PA.PN78 

(kglha) .. ' 

1 235 

1 709 

2 150 

1 358 

1 620 

1 639 

1 480 . 



tTl 
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IBGf./CEPAG?:O 

LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO . AGR!COLA 

Rendimentos medics obtidos no quadrienio 1974/77 e previsto para 1978 

Er29~!2 6gr~g21e : 'l'O T:IA '.i.'r: 

RENDIMENTOS M~DIOS OBTIDOS MCDIA I:!A.S PRJDU-
(kg/hu.) 

UNII'ADE U\ FEDERA\Ao TIVIJY\[f:S OBT .NO 
QUNJFitNIO 74/77 

1974 19,7 5 1976 1977 Oq~/ha) 
. 

riiHU\.:3 G El1AI 8 ••••••••• 30 000 18 27~- 22 691 23 430X 23 :399 
.,..,,~P:lHI' . 'O ,., \P'l'O .! 1JU _.f U.L ', • • • • • • • ••• 45 000 4.0 000 50 000* 45 000 

TIIO DE J!J'Lr.: IHO ••••••• 40 GOO 42 000 42 000 40 GG9X 41 317 
SAO J?AULO •••••••••••• 20 762 21 529 25 138 26 803* 23 ~58 

Pl\J~AITA ................ 18 000 21 GG2 24 222 27 GOO 22 87J.. . 
SAlf'l'A C.A'l'AlUlfA ••••••• 23 04~ 23 7'70 2G 741 24 748 24 576 
I1IO GTU\.HDE DO SUL •••• 14 000 22 632 23 411 20 255 . 20 075 
Lli'd'O GH0:3SO •••••••••• .. • • • • • • 18 202 24 768·>t 21 485 
GO.Iil3 • • • • • • • • • • • • • • • • · 5·0 000 50 000 45 000 42 000 46 750 

; 

. 
~---~-~- ·-- ------------- --

( x ) Iml'JDI L1EN'J:O r~r~DIO BGP11 U.Aro. 

RENDHDrfO Vl:DIO 
PFI.:VISW PM.t\/78 

()<,_rfr.a) 
0 

23 400 

45 000 
40 GG9 

26 833 
25 000 

24 748 

.22 3G9 
22 199 
40 000 

-- ----- ----· 






