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N 0 T A PRtVIA 

Como ~cio.Jteci.mento a.oc ucuWU.Oc de dado~ e ..tnfio~a.co~ 

da. FUNVACAO INSTITUTO BRASILEIRO VE GEOGRAFIA E ESTATlSTICA, .tMna.-ce opoUuno ..i.n6o~o.Jt 

que o Ve~e.to nQ 68.678, de 25 de ma...to de 7977, ~uno 1BGE a. Com~cao Ecpec..tai de P~ 

nejamento, Cont4ote e Av~cao dM Ec~tic.M Ag~ope.c~ - CEPAGRO - que., de. a.co~ 

do c.om 0 o.Jttigo 4Q do c.ila.do de~e.to, e C.OM:t:J.;tulda. de. 7 (ce.te.) membMc, cendo 3 (~U) 

tteptt~e.n.ta.nt~ da. Funda.cao 1BGE, 3 (.t/tU l do M..tn..tc.t~ da. AgtU..c.uLt.wul e p~~..td..tda. pehi 

V..i.tte.tott de. Agttope.~, ReCUMo~ Na.:t.uluU.h e. Ge.ogtta.6..i.a. do 1BGE. 

Cumptt..i.ndo o que. ~.ta.be.ie.ce. o o.Jttigo 2Q do . de.~e.to e.nu~ 

c..ta.do, a. CEPAGRO a.p~ovou ern mo.Jtco de. 1972 o Piano On.<.c.o de. Ec:ta.:t.1.1d..i.c.a6 AgMpe.c.u~ c.o~ 

c..tde.tta.dM ~.t>et'IWM a.o p.f.a.ne.jame.n.to ~oc...i.o-e.conam..i.c.o do Pa16 e. li Segutta.nca Na.c...tarta.J.., c.oM 

tante. de. P~ogtt~ e. P~oje.to~ Ecpe.c.Z6..i.c.oc ern e.xe.c.ucao. 

£6.ta.be.ie.ce. o de.~e.to ( § 1 Q do aJt.t. 2 Q) que. a Piano Gn.<. 

c.o, bern como M de.i..tbe.ttaco~ da. CEPAGRO cobtte. ~t.a.:t:L6tic.M agMpe.c.u~, . .toltno.Jt-ce.-ao 

c.ompu..i6oWc pa!ta oc o~gaac da Ad.~~acao Fede.tta.i, cU!te..ta. e. br.cU!te..ta e. pa!ta a6 e.nt..tda 

d~ a e..f.a. v..i.nc.uia.da6. 

Fa.c.e. a ne.c.~c..i.da.de. de. p!tOVe.!t 0¢ C.OMum..tdM~ de. ..i.n6oltm~ 

coe.c Mblte. ~t.a.:t:L6tica6 ag!tlc.oiah, de. dadoc ma...i.c a..tua..-Uza.doc MMe. Oh ~odutac a.gJr.lc.oiah 

ptt..i.o~o6, de. modo a p~ o a.c.ompanhame.nto "pa.tt..i.-pM~u" da6 tt~pe.c.tivM ca61ta6 e. 

6Mne.c.e.tt, a.o 6..tna.i de. c.a.da. ana c...i.v..ti, M ~tima.tivM de. co.the.ila. d~t.~ pttodut.oc a. rU.ve.i ~ 

uorta.J.., bern a6.6..i.m, poct.e.tt..i.oltme.n.te., p~oc.utta.ndo a..tende.tt a.o.6 .te.ltmD.6 do Ve~e.to n.li 74.084, de 

20 de. ma...to de. 1974, que~.ta.be.ie.ce.u a P.f.a.no Ge.tta.i de. 1n6Mmacou E~t.a.:t:L6tic.a6 e. Ge.og~a6.f. 

c.M do 1BGE, 6o..i. .i.mp.f.a.n.ta.do e.m 1973 o LEVMffAMENTO SISTEMATICOVA PROVUCAO AGRTCOLA- p~ 

q~a me.Ma..t de. p!te.v~ao e. ac.ompanham>?..nto dM ca61ta6 a.gJr.lcoia.6 no ana uv..ti, p!to je.to ~ 

t.e. pe.tt.te.nc.e.•tte. ao PMgltama de. Ape.tt6e.-i..t:.oame.nto dM Ec.ta..:t26tic.a6 Ag!tope.c~ Con.t2n.UM, do 

Piano On..i.c.o. 

A c.oo~de.na.cao .tecn.<.c.a. e. a e.xe.c.ucao doc .t.lta.ba..thoc ~~ 

voc ao LEVANTAME/.,CfO SISTEMATICO VA PROVUCAO AGRiCOLA caa da ~upoMab..i.Li..da.de do IBGE, ce.~ 

do ~e.a.i..tzada.~ a ~1ve.i t'lauona.i pe.io ~e.po.Jt.tame.nto de. E.t>t.a.:t:L6t...i.c.M ContZ¥1uac Ag~opeculilt..tac 

e. a rU.ve.i e.c.:t.a.ducJI.. pe.ia.h Ve.iegac...i.a.h de. Ec.ta.:t:L6Uca.6. 

NM Un..tdad~ da Fe.dvw.cao, M a.tiv.W.a.du de. .te.vantame.nto, 

cont4o.te. e. av~c.ao dM ut.a.t.2.6.t..i.c.M a.g~ope.c.~ 6ao e.xe.ttc...tdac pe.io6 G~upo6 de. Coo~d~ 

na.cao de. £6.ta..:t26tic.M Ag~ope.c.u~, ~do6 pe.ia Ruo.tucao COV/352/73 de 13-04-73, p~~ 



tJ.uii.do-6 e c.ool!.dena.dotJ te.c.rU.c.a.mente pda.ll Vde.ga.ciaJ.. de EtJ.tatl..t:d:-<.c.a. do 1 BGE, dot, qu.a.M pa.Jt 

tic.A..pa.m 1te.p1tue.nta.ntu do M-i..nMtW.O da. Agtr.J..c.uUUil.a., Ba.nc.o do Blta.llil., EMATER, CEPA, CFP, 

Scc.Jte;t~ v.,ta.dua.M de Agtr.J..c.u.UU!l.a. e de Pl!.a.ne.ja.me.ntu, e ou.tltotJ oJtgaot, Uga.dotJ ciUte;ta. ou 

-ind.UZ.e;ta.mente. a.o p.ta.neja.mento, e.x.peJt-<.rne.nta.ciio, uta.tl.tJtic.a., a.ll-6MtenUa., 6ome.rtto, e.x.te.~ 

-6av e c.Jtedd.o a.gnl.c.o.ta.ll' bem a.lltJ-i..m' a c.ome.Jtc.A..a.Uza.ciio e irtdU-6ttr.J..a.Uza.ciio de p!todu;tot, e ,{_yt 

6umotJ a.gnl.c.o.tM, quC?.Jt da. iilte.a. pubuc.a., c.omo ptr.J..va.da.. 

Pa.Jta. a. me..tho1t c.o Yl.-6 e.c.uciio de. t, e.U-6 ob j elivotJ e. a.te.nde.ndo 

a.o fupotJto no Re.gu.ta.me.rtto 1 rtte.Jtno, ot, GCEA-6 vem ,{_yt).,;ta..ta.ndo em c.a.da. Un,i_da.de. da Fe.de.Jta.ciio 

o-6 -6e.gu-<.ntu oJtga.Y!MmotJ: 

a.) ConU-6-6oU Tec.I'U.c.a.ll EtJpe.c.A..a.Uza.dM (COTE) pol!. p!toduto a.gnl.c.o.ta. 

ou gJtUpo-6 de. p!todutotJ a.6,{_yt).,, pa.Jta. o u.tudo e M-6UMJta.me.rtto .te_£ 

rU.c.o upe.c.A..a.Uza.do pe.Jtma.ne.nte de MMrttoc upe.c.16,i.c.oc de. ,{_n;te.Jt~ 

-6e do GCEA; 

b) ComM-60U Re.g.Wna...£.6 de. Ec.t.a:t1.-6tic.a.ll Agltope.c.uaM.cu, (COREA) -~ 

.:tai.adM em c.a.da. murU.c.l.pio t, ede de Ag enUa. de. Cot eta. do 1 BGE, 

c.om jU!l.Md,tcao not, mu.n-<.c.l.p.Wi> que. a. c.ompoem, c.ool!.de.na.da. pdo 

Che.6e. da AgenUa. de. Co.teta e c.ompocta. pol!. Jte.pltue.rttacou £.oc.a.,i_t, 

de. oJtgao~o pubUc.oi> ( 6ede.Jta.M, utadua-<A e. Jte.g..i..ona...£.6 l e. e.rttidE:_ 

du ptr.J..va.dM do cetolt a.gltope.c.u.iilt...i..o, c.onta.ndo, no mome.rtto, c.om 

urn tota.e. de. 531 c.ole.g,i_a.do-6; 

c.) ConU-6cou MUrt-<.c.A..pa.M de. EtJ.t.a:t1.-6tic.a.ll Ag!tope.c.uaM.cu, ( COMEA) - ~ 

.:tai.adM noc dema.M mu.n-<.c.l.p.Wi> de. c.a.da. Un,i_da.de. da. Fede.Jta.ciio, c.oo!!:_ 

de.rta.da.-6 de. p1te.6e.JtertUa. pol!. lte.pi!.Uerttante. loc.a..t de. oJtgao que. p~ 

tiupe. do GCEA e. c.ompotJtade.Jte.pJtue.nta.cou t>emdha.rtte.c Qt, 6oJtmE:_ 

dM rtM ComM-60U Re.g.Wna...£.6, mM que. te.nha.m a..tua.ciio no mu.n-<.cJ: 

p.W I!.Upe.c.livo, ja Mma.ndo urn monta.nte. de. 1 365 gJtUpa.me.nto<!>, ~ 

pa..tha.doe pol!. to do o Pal6. 

II 



IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODUCAO AGRICOLA OUTUBR0/84 

APRESENTACAO 

A FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATT~ 
TICA-- IBGE --, pela Comissao Especial de Planejamento, Controle e 
Ava1ia~ao das Estatisticas Agropecuarias -- CEPAGRO --, divu1ga resul 
tados dos 1evantamentos especificos realizados durarte 0 mes de out~ 

bro de 1984, objetivando obter informa~oes que possam permitir o est~ 
be1ecimento de um Prognostico Agricola para 1985, no Centro-Su1 e em 
Rondonia (Regioes Sudeste, Su1, Centro-Oeste e Rondonia), atraves da 
Pesquisa Levantamento Sistematico da Produ~ao Agricola, que e de res 
ponsabilidade do Departamento de Estatisticas Continuas Agropecul 

rias -- SUAGRO-- DAG. 

Como em anos anteriores,esta investiga~ao pesquisou as 
13 (treze) culturas temporarias mais expressivas no contexto da repre 
sentatividade global da economia do Centro-Su1 e Rondonia. Estas cul 

turas sao as seguintes: 

1. Algodao herbaceo 8. Furno 

2. Amendoim (1~ safra) 9. Mamona 

3. Arroz 10 . Mandioca 

4. Batata-inglesa (1~ safra) 11. Mi1ho 

5. Cana-de-a~ucar 12. Soja 

6. Cebo1a 13. Tomate 
7. Feijao ( 1~ safra) 

Os dados apresentam-se atraves de tabelas por produto 
agricola a nive1 de Grandes Regioes e Unidades da Federa~ao, contendo 
informa~oes sabre as areas, produ~oes e rendimentos medias, correspo~ 

dentes as safras de 1984 e 1985. 

Ressalta-se que neste mes (OUT) as informa~oesde Ron 

donia ainda nao estao disponiveis. 

Em seguida as tabe1as, sao feitas considera~oes a re~ 

peito de cada produto, abordando os fatores responsaveis pelas possl 
veis flutua~oes concernentes as variaveis estudadas (area, produ~ao e 
rendimento media), em relatorio suscinto, mas esc1arecedor das tenden 
cias observadas. 

III 





IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODUC~O AGRICOLA OUTUBR0/84 

S U M A R I 0 

Nota previa 

Apresenta~ao III 

Tabe1as 

Area p1antada e~ Rondonia e Centro-Su1 

Confronto das safras de 1984 e 1985 • • . .. . . . . . • . • . . • . • • .. • • . . . . . . . . • • . . • .. .. .. . . . . . . . 3 

Area, produ~ao e rendimento media em Rondonia e Centro-Su1 

Confronto das safras de 1984 e 1985 

TABELAS 

(nive1 de ' Grandes Regioes e Unidades 
PRODUTOS da Federa~ao) Area, produ~ao 

e rendimento media 

1. A1godao herbiceo ... . .... ........ 5 
2. Amendoim (1~ safra) . . . . . . . . . . . . . 6 
3. Arroz . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
4. Batata-ing1esa (1~ safra) . . . . . . . 8 
5. Cana-de-a~Gcar ........ .......... 9 
6 . Cebo 1 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 
7. Feijao (1~ safra) . . . . . . . . . . .. .. . 11 

8. Furno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12·· 
9. Mamona . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

10. Mandioca . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
11. Mi 1 ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
12. Soja . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 16 
13. Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

CONVEN~OES 

quando, pe1a natureza do 
fenOmeno, nao puder exis 
tir o dado. -

quando nao se dispuser 
do dado. 

v 

RELATORIO 
DE 

OCORRtNCIAS 

1 9 

20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
31 
33 
34 

4 





IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODUCAO AGRICOLA 

TABELAS DOS PRODUTOS AGRICOLA$ 
E 

RELATORIO DE OCORR£NCIAS 

OUTUBR0/84 





IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

AREA PLANTADA EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS 1984 E 1985 

PRODUTOS AGRTCOLAS 

Safra de 1984 

Algodao herbaceo .................. 766 796 

Amendoim (em casca) 1~ safra 101 717 

Arroz (em casca) ••• 0 . 0 ••••• ••• 0 •• 0 4 136 257 

Batata-ing1esa- 1~ safra ••••• 0 ••• 0 100 970 

Cana-de-a~ucar 0 •• 0 •••••••••• 0 0 •••• (1) 2 613 389 

Cebo1a •• • •••••••••••••••••• 0 0 0 . 0. 0 56 083 

Feijao (em grao) - 1~ safra • 0 • ••• 0 1 634 144 

Fumo (em fo1ha) 0 •• •••••••• • 0 0 •••• 231 166 

Mamona (em baga) • 0 0 0. 0 0. 0 • ••• • • • 0 74 122 

Mandioca •• 0 •••• •••••• ' •• 0 . 0 ••• •• 0. ( 1) 528 115 

Mi lho (em grao) ••••••••••• ' •••• 0 •• 9 464 804 

Soja (em grao) •••• 0 ••••••••• 0 •• 0 • • 9 423 292 

Tomate ••••• 0 •••••• • 0 0. 0. 0 • • ••••••• 33 751 

(1) Area p1antada e destinada a co1heita. 

3 

AREA PLANTADA 
(ha) 

Safra de 1985 

l 040 586 

118 706 

3 668 931 

93 076 

(1) 2 739 551 

53 993 

1 620 626 

220 146 

70 316 

( 1) 536 871 

8 982 520 

9 708 282 

34 560 

OUTUBR0/84 

% 
85/84 

35,71 

16,70 

-11 ,30 

-7,82 

4,83 

-3,73 

-0,83 

-4,77 

-5,13 

1 ,66 

-5,10 

3,02 

2,40 



IBGE/CEPAGRO 

PRODUTOS AGRTCOLAS 

A1godio herbiceo ..... .......... 

Amendoim (em casca) l~ safra ... 

Arroz (em .casca) ............... 

Batata-inglesa- l~ safra ...... 

Cana-de-a~ucar ................. 

Cebo1 a ...............•......... 

Feijao (em grio)- 1~ safra .... 

Furno (em folha) ................ 

Mamona (em baga) ............... 

Mandioca ....................... 

Mi1ho (em grao) ................ 

Soja (em grio) ................. 
Tomate ......................... 

( l) 

PROGNOSTICO DA PRODUCAO AGRICOLA 

~REA, PRODUCAO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

~REA PRODUCAO 
(ha) ( t) 

Colhida Plantada ou Obtida Esperada % em a plantar em 85/84 em em 
1984 1985 1984 1985 

763 102 040 536 36,36 363 110 761 698 

101 717 118 706 16,70 181 684 194:'327 

3 964 859 3 668 931 -7,46 (3) 7 070 473 7 235 260 

101 402 93 076 -8,21 l 232 409 l 110 832 

(l) 2 632 884 (2) 2 739 551 4,05 ( 3) 183 17 8 841 188 753 911 

( l) 55 304 53 993 -2,37 (3) 554 713 584 407 

624 270 620 626 -0,22 043 968 095 253 

(l) 219 460 220 146 0,31 (3) 355 678 356 888 

( l ) 74 278 70 316 -5,33 (3) 82 263 91 227 

( l ) 507 344 (2) 536 871 5,82 (3) 7 415 581 8 036 809 

9 321 347 8 982 520 -3,63 19 388 276 19 415 611 

( l) 9 381 849 9 708 282 3,48 (3) 15 496 558 16 884 970 

( l) 34 060 34 560 1,47 (3) l 282 180 l 267 058 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MEDIO 
( kg/ha) 

Obtido Esper ado % % 
85/84 em em 85/84 1984 1985 

29,24 786 1 693 -5,21 

6,96 786 l 637 -8,34 

2,33 (4) 783 l 972 10,60 

-9,86 12 154 11 935 -1,80 
; 

3,04 (4) 69 573 68 900 -0,97 

5,35 (4) 10 030 10 824 7,92 

4,91 643 676 5, l3 

0,34 ( 4) 621 1' 621 

10,90 ( 4) l 108 l 297 17,06 

8,38 (4) 14 616 14 970 2,42 

0,14 2 080 2 161 3,89 

8,96 ( 4) l 652 1 739 5,27 

-1 '18 ( 4) 37 645 36 663 -2,61 

(1) ~rea a ser colhida. (2) ~rea p1antada e destinada a co1heita. (3) Produ~io esperada. (4) Rendimento media espera?o. 



JBGE/CEPAGRQ 

SUDESTE 

GRANDES REGIDES 
E 

UNIDADES DA FEDERACAO 

TOTAL ....................... 

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

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

Sao Paulo ...................... •Jt•. 

SUL 

Parana· ........ · .................... 

CENTRO-OESTE .......................... 

Mato Grosso do Su1 ................ 
Mato Grosso .......................... 

Goiiis .............................. 

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGR1COLA 

~REA, PRODUCAO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

ALGODAO HERB~CEO 

AREA PRODUCAO 
(ha) ( t) 

Colhida ' Plantada ou % Obti da Esperada % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

763 102 1 040 586 36,36 1 363 110 1 761 698 29,24 

353 138 483 047 36,79 592 959 743 502 25,39 

109 138 137 647 26 '12 85 273 131 453 54,16 

244 000 345 400 41,56 507 686 612 049 20,56 

322 124 420 000 30,38 611 865 777 000 26,99 

322 124 420 000 30,38 611 -865 777 000 26,99 

87 840 137 539 56,58 158 286 241 196 52,38 

34 394 60 000 . 74,45 56 826 96 000 68,94 

6 546 10 509 60,54 8 440 15 626 85 '14 

46 900 67 030 42,92 93 020 129 570 39,29 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

r 786 1 693 -5,21 

679 539 -8,34 

781 955 22,28 

2 081 772 -14,85 

899 850 -2,58 

S99 850 -2-,58 

802 754 -2,66 

652 600 -3' 15 

289 1 487 15,36 

983 1 933 -2,52 



l8GE/CEPAGRO 

GRANDES REGIDES 
E 

UNIDADES DA FEDERACAO 

TOTAL ................. 

SUDESTE 

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

SUL 

Parana ............................. 
-

Rio Grande do Su1 ..................... 

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Su1 ....... ' ..... ·- .. ~ 

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

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

PROGNOSTICO DA PRODUyAO AGR1COLA 

~REA, PRODUCAO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

AMENDOIM (em c~sca) - . 1~ safra 

AREA PRODUCJIO 
{ha) (t) 

Co1hida P1antada ou % Obti da Esperada % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

101 717 118 706 16.70 181 684 194 327 6,96 

84 210 99 368 18,00 158 750 167 435 5,47 

84 210 99 368 18,00 158 750 167 435 5,47 

15 747 16 978 7 ,HZ 20 583 23 582 14,57 

9 586 10 800 12,66 14 302 17 280 20,82 

6 161 6 178 0,28 6 281 6 302 0,33 

760 2 360 34,09 · 2 351 3 310 40 '79 

504 2 000 32,98 2 022 2 800 38,48 
-

220 230 4,55 268 290 8,21 

36 130 261 '11 61 220 260,66 

OLITUBRO/ 8~ 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

l 786 l 637 -8, 34 

l 885 l 685 -10,61 

l 885 l 685 -10,61 

307 389 6,27 

492 600 7,24 

019 020 0 '10 

336 403 5,01 

344 400 4,17 

218 261 3,53 

694 692 -0 '12 



IBGE/CEPAGRO 

GRANDES REG!OES 
E 

UNIOADES DA FEDERACAO 

TOTAL ............ .. 

SUDESTE 

Minas Gerais ........................ 
Esp1rito Santo ................... 

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

SUL 

Parana .. .......... ....... .... ..... .... 
Santa Catarina ................... 
Rio Grande do Sul ······ .......... 

' 

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Sul ................ 
Mato Grosso ..................... 
Goias ............................. 
Distrito Federal ................. 

PROCNDSTICO DA PRODU~AO AGRlCOLA 

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

ARROZ (em casca) 

1\REA PRODUCM 
{ha) (t) 

Colhida Plantada ou Obti da Esperada % % em a plantar em em em 85/84 1984 1985 85/84 1984 1985 

(1)3 964 859 3 668 931 -7,46 (~7 070 473 7 235 260 . 2,33 

952 112 941 915 -1,07 168 130 393 300 19,28 

548 512 540 191 -1 ,52 598 143 693 065 15,87 
31 531 34 618 9,79 85 500 98 510 15,22 
30 869 32 206 4,33 - 95 687 103 059 7,70 

341 200 334 900 -1 ,85 388 800 498 666 28,26 

061 o085 057 452 -0,34 3 813 525 3 819 297 0,15 

196 700 210 000 6,76 242 570 357 000 47,17 
139 771 142 000 l ,59 451 942 459 660 l • 71 
724 614 705 452 -2,64 3 119 013 3 002 637 -3,73 

( l ) l 951 662 669 564 -14,45 (2)2 088 81 s- 2 022 663 -3,17 

343 142 320 000 -6,74 381 649 384 000 0,62 
( l) 566 520 471 184 -16,83 (2)661 949 625 483 -5,51 

( l ) 1 029 500 871 880 -15 ,31 12)1 033 050 005 380 -2,68 
12 500 6 500 -48,00 12 170 7 800 -35,91 

{l) Area a ser colhida. {2) Produ~ao esperada. {3) Rendimento medio esperado. 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

(3) 1 783 972 10,60 

227 479 20,54 

090 283 17.71 
2 712 2 846 4,94 
3 100 3 200 3,23 
l 140 l 489 30 ,61 

3 594 3 612 0,50 

l 233 l 700 37,88 
3 233 3 237 0,12 
4 304 4 256 -1 ,12 

(3)1 070 211 13,18 

l 112 200 7,91 
(3) l 168 327 13 ,61 
(3) l 003 l53 14,96 

974 200 23,20 



co 

IBGE/CEP~~~u~RO~------------------------------~PR~O~GN~·O~S~Tl~C~O~D~A~PR~O~D~U~~A=O~A~G~R~!C=O~L~A _________________________________ O_U_TU_B_R~0/_8_4 

GRANDES REGIOES 
E 

UNIDADES DA FEDERA~AO 

TOTAL ............... 

SUDESTE 

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

Esp"iri to Santo ........ ........... 

Rio de Janeiro ................... . 

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

SUL 

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

Santa Catarina ................... 

Rio Grande do Su1 ................... 

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

BATATA-INGLESA (19 safra) 

AREA PRODUCAO 
(ha) ( t) 

Co1hida P1antada ou Obtida Esperada % % em a p 1-antar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

101, 402 93 076 -8,21 232 409 110 832 -9,86 

30 761 27 987 -9,02 539 794 479 281 -11 ,21 

18 423 16 568 -10,07 320 557 280 099 -12,62 

451 336 -25,50 5 047 3 951 -21 ,72 

117 123 5,13 1 190 1 316 10,59 

11 770 10 960 -6,88 213 000 193 915 -8,96 

70 641 65 089 -7,86 692 615 631 551 -8,82 

25 R46 24 900 -3,66 336 000 311 250 -7,37 

13 2o8 13 000 -1,57 126 650 124 540 -1,67 

31 587 27 189 -13,92 229 965 195 761 -14,87 

RENDIMENTO MtDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 :1985 

12 154 11 935 -1 ,80 

17 548 17 125 -2,41 

17 400 16 906 -2,84 

11 191 11 759 5,08 

10 171 10 699 5,19 

18 097 17 693 -2,23 

9 805 9 703 -1,04 

13 000 12 500 -3,85 

9 589 9580 -0,09 

7 280 7 200 -1 '10 



IBGE/CEPAGRO 

GRANDES REGI"OES 
E 

UNIDADES DA FEDERA~AO 

TOTAL .......... · ... . 

SUDESTE 

Minas Gerais .•.................... 

Espirito Santo ................... . 
Rio de Janeiro .............•...... 

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

SUL 

Parana 

Santa Catarina ..........•......... 

Rio Grande do Su1 

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Sul 

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

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

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

AREA, PRODUCAO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

Colhida 
em 

1984 ( 1) 

2 632 884 

2 295 411 

260 295 
38 287 

220 513 

776 316 

185 757 

130 000 
21 000 

. 34 757 

151 716 

54 129 

24 907 
72 680 

AREA 
(ha) 

P1antada ou 
a plantar em 

1985 (2) 

2 739 551 

2 358 154 

277 000 
45 091 

224 221 

811 842 

206 241 

150 000 
21 500 
34 741 

175 156 

55 000 

33 656 
86 500 

CANA-DE-A~OCAR 

PRODU~AO 
(t) 

% Obti da Esperada 

85/84 em em 
1984 (3) 1985 

4,05 183 178 841 188 753 911 

2,73 162 931 648 164 864 817 

6,42 14 473 931 15 000 000 
17,77 2 432 067 2 635 425 
1,68 11 025 650 9 529 392 

2,00 135 000 000 137 700 000 

11 '03 11 143 7 09 13 27 8 214 

15,38 9 165 000 11 250 000 
2,38 1 092 000 1 '118 000 

-0,05 886 709 910 214 

15,45 9 103 484 10 610 880 

1 ,61 2 702 255 3 025 000 

35,13 1 486 169 2 143 480 
19,01 4 915 060 5 442 400 

% 
85/84 

3,04 

1 ;19 

3,63 
8,36 

-13,57 
2,00 

19 '15 

22,75 
2,38 
2,65 

16,56 

11 ,94 

44,23 
10,73 

RENDIMENTO MEDID 

Obtido 
em 

1984(4) 

69 573 

70 981 

55 606 
63 522 
50 000 
76 000 

59 991 

70 500 
52 000 
25 512 

60 003 

49 922 

59 669 
67 626 

(kg/ha) 

Esperado , 
em 

1984 

68 900 

69 913 

54 152 
58 447 
42 500 
76 000 

64 382 

75 000 
52 000 
26 200 

60 580 

55 000 

63 688 
62 918 

(1) lirea a ser co1hida. (2} lirea p1antada e destinada a co1heita. (3) Produ~ao esperada. (4) Rendimento media esperado. 

OUTUBR0/84 

% 
85/84 

-0,97 

-1 ,50 

-2,61 
-7,99 

-15,00 

7,32 

6,38 

2,70 

0,96 

10,17 

6,74 
-6,96 



C> 

IBGE/CEPAGRO 

GRANDES REGIOES 
E 

UNIDADES DA FEDERA~AO 

TOTAL ..... ........... 

SUDESTE 

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

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

SUL -

Paran-a ............................ 

Santa Catarina ... ·-· ............. 

Rio Grande do Sul ................ 

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRTCOLA 

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 
CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

CEBOLA 

AREA PRODU~M 
(ha) ( t) 

Colhida Plantada ou Obtida Esperada % % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

( 1) 55 304 53 993 -2,37 (2) 554 713 584 407 5,35 

( 1 ) 16 540 15 938 -3,64 (2) 268 520 264 699 -1,42 

( 1 ) 16 540 15 938 -3,64 (2) 268 520 264 699 -1,42 

-
38 764 38 055 -1,83 286 193 319 708- 11 , 71 

3 485 4 600 31 ,99 19 089 25 300 32,54 

12 157 13 384 10,09 111 116 133 840 20,45 

23 122 20 071 -13,20 155 988 160 568 2,94 

(1) Area a ser co1hida. (2) Produ~ao esperada. (3) Rendimento media esperado. 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MtDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado %. em em 85/84 1984 1985 

(3)10 030 10 824 7,92 

(3)16 235 16 608 2,30 

(3)16 235 16 608 2,30 

7 383 8· 401 13,79 

5477 5 500 0,42 

9 ]40 10 000 9,4i 

6 746 8 000 18,59 



IBGE/CEPAGRO 

GRANDES REGHlES 
E 

UNIDADES DA FEDERA~AO 

TOTAL ............ 

SUDESTE 

Minas Gerais ...................... 
Esp'i rito Santo .................... 
Rio de Janeiro .................... 
Sao Paulo ......................... 

SUL 

Parana ................................ 
Santa Catarina ······ .............. 
Rio Grande do Su1 ................. 

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Su1 ................ 
Mato Grosso ....................... 
Goias ............................. 
Distrito Federal .................. 

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGR1COLA 

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

FEIJAe- (em grao) H safra 

AREA PRODU~AO 
(ha) ( t) 

Colhida Pl antada ou Obtida Esperada % 01 

a plantar em em 10 em 85/84 em 85/84 1984 1985 1984 1985 

624 270 620 626 -0,22 043 968 095 253 4,91 

540 783 540 603 -0,03 268 431 275 579 2,66 

267 946 257 315 -3,97 94 071 93 920 -0,16 
47 675 54 155 13,59 22 677 33 439 47,46 
9 162 8 333 -9,05 4 783 5 583 16,73 

216 000 220 800 2,22 146 900 142 637 -2,90 

059 735 059 514 -0,02 763 797 809 610 6,00 

666 708 645 000 -3,26 454 220 483 750 6,50 

243 118 255 000 4,89 204 528 . 214 200 4,73 
149 909 159 514 6,41 105 049 111 660 6,29 

23 752 20 509 -13,65 11 740 10 064 -14,28 

14 660 15 000 2,3~ 8 013 7 500 -6,40 
3 116 210 -93,26 942 103 -89,07 

4 900 4 230 -13,67 2 200 1 820 -17,27 
1 076 1 069 -0,65 585 641 -9,57 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

643 676 5 '13 

496 510 2,82 

351 365 3,99 
476 617 29,62 
522 670 28,35 

680 646 -5,00 

721 764 5,96 

681 750 10 '13 

841 840 -0,12 

701 700 -0,14 

494 491 -0,61 

547 500 -8,59 

302 490 62,25 

449 430 -4,23 
544 600 10,29 -



~ 

~ 

IBGE/CEPAGRO PROGNOSTlCO DA PRODU~AO AGR1COLA 

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDnNIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

FUMO (em fo1ha seca} 

AREA PRODU~J\0 

. GRANDES REGI'DES {ha} { t) 
E Colhida Plantada ou Obtida Esperada UNIDADES DA FEDERA~AO % % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

TOTAL .••....••.•.•. ( 1) 219 460 220 146 0,31 ( 2) 355 678 356 888 0,34 

SUDESTE ( 1 ) 7 943 8 133 2,39 (2) 5 348 5 631 5,29 

Minas Gerais ....................... ( 1 ) 6 8T3 7 034 3,24 ( 2) 4 729 5 057 6,94 

Sao Paulo .......................... 1 130 099 -2,74 619 574 -7,27 

SUL 210 779 211 210 0,20 349 958 350 815 0,24 

Parana ............................ 19 474 20 000 2,70 34 844 36 000 3,32 

Santa Catarina .••.........•..•.•.• 91 319 90 000 -1,44 152 231 163 000 7,07 

Rio Grande do Sul ................. 99 986 101 210 1 ,22 162 883 151 815 -6,80 

CENTRO-OESTE 738 803 8,81 372 442 18,82 

Mato Grosso ................ ······· 118 103 -12 '71 52 42 -19,23 

Goias .............................. 620 700 12,90 320 400 25,00 

( 1} Area a ser colhida. {2) Produ~ao esperada. {3) ~endimento medio esperado. 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha} 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

(3)1 621 621 

(3) 673 692 2,82 

( 3) 694 719 3,60 

548 522 -4,74 

660 661 0,06 

789 800 0,61 

667 811 8,64 

629 500 -7,92 

504 550 9,13 

441 408 -7,48 

516 571 10,66 



w 

IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRTCOLA OUTUBR0/8~ 
--~~~~------------------------------------------------~--------------------------------------------

GRANDES REGlUES 
E 

UNIDADES DA FEDERA~AO 

TOTAL ,. ............... 

SUDESTE 

Minas Gerais .. ........ ............ 
Sao Paulo ... .............. ........ 

SUL 

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

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Su1 ................. 

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

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

MAMONA (em bag a) 

AREA PRODU~AO 
(ha) (t) 

Co1hida Pl antada ou Obtida Esperada % % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

(1) 74 278 70 316 -5,33 (2) 82 263 91 227 10,90 

37 677 34 089 -9,52 31 870 37 060 16,28 

7 792 8 000 2,67 5 769 7 840 35,90 

29 885 26 089 --12,70 26 101 29 220 11 ,95 

?.7 220 27 000 -0,81 39 556 43 200 9,21 

27 220 27 000 -0,81 39 556 43 200 9,21 

(1 )9 381 9 227 -1,64 (2) 10 837 10 967 1,20 

( 1 ) 5 853 6 000 2,51 (2) 7 302 7 800 6,82 

3 528 3 227 -8,53 3 535 3 167 -10,41 

- (1) Area a ser co1hida. (2) Produ~ao esperada. (3) Rendimento medio esperado. 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha ) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

( 3) 1 108 297 17,06 

846 087 28,49 

740 980 32 .• ~3 

873 120 28,29 

453 600 10 '12 

453 . 1 600 10 '12 

( 3) 1 155 189 2,94 

(3) 248 300 4,1 7 

002 981 -2' 10 



""" 

~B.._SE/CEPAGRO 

GRANDES REGI'OES 
E 

UNIDADES DA FEDERACAO 

TOTAL ....................... 

SUOESTE 

Minas Gerais ................................. 
Espirito Santo • • • • • • • • • • • • • • •c • • • • • • 

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

SUL 

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

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Su1 ......................... 
Mato Grosso ........................ 
Goias ..................................... 
Distrito Federal .......................... 

PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

~REA, PRODU~AO E RENOIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

MANDIOC.I\ 

AREA PRODU~AO 
(ha) ( t) 

Colhida Pl antada ou Obti da Esperada % % em · a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 (1) 1985 (2) 1984 ( 3) 1985 

507 344 536 871 5,82 7 415 581 8 1)36 809 8~38 

162 727 161 792 -0.57 2 556 394 2 539 042 -0,68 

94 133 90 103 -4,28 237 152 200 000 -3,00 
27 678 27 555 -0,44 481 002 464 266 -3,48 
13 216 12 060 -8,75 198 240 188 136 -5,10 
27 700 32 074 15,79 640 000 686 640 7,29 

280 275 301 418 7,54 3 910 255 4 396 732 12,44 

73 000 90 000 23,29 460 000 800 000 23,29 
80 000 85 'JOO 6,25 040 000 105 000 6,25 

127 275 126 418 -0,67 410 255 491 732 5,78 

64 342 73 66T 14,48 948 932 101 035 16,03 

20 185 25 000 23,85 332 752 425 000 -27 '72 
19 757 21 601 9,33 268 490 294 015 9,51 
24 100 26 760 11,04 345 290 379 620 9,94 

300 300 2 400 2 400 

RENDIMENTO MEDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado 
em em 

1984 (4) 1985 

14 616 14 970 

15 710 15 693 

13 143 13 318 
17 378 16 849 

15 000 15 600 

23 105 21 408 

13 951 14 587 

20 000 20 000 
13 000 13 000 
11 080 11 80.0 

14 748 14 947 

16 485 17 000 

13 590 13 611 
-14 327 14 186 

8 000 8 000 

( 1 ) Area a ser co1hida.(2) Area p1antada e destinada a co1heita. (3) Produ~ao esperada. (4) Rendimento medio esperado. 

OUTUBR0/84 

% 
85/84 

2,42 

-0 '11 

1 ,33 
-3,04 

4,00 

-7,34 

4,56 

6,50 

1 ,35 

3 '12 
0,15 

-0,98 



IBGE/CEPAGRO 

GRANDES REGI'OES 
E 

UNIDADES DA FEDERACAO 

TOTAL ............... 

U1 

SUDESTE 

Minas Gerais ............... . .......... 
Espi ri to Santo .................... 
Rio de Janeiro ..••. _ ........•...... 

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

SUL 

Parana ............................. 
Santa Catarina ..................... 
Rio Grande do Sul ................... 

CENTRO-OESTE 

Mate Grosso do Sul ................. 
Mate Grosso ....................... 

Goias ........... ._ ................ . 
-

Distrito Federal ................. .. 

PROGNOSTICO DA PRODUCAO AGRICOLA 

~REA, PRODUCAO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

MI LHO (em grao )_ 

A'REA PRODUCM 
{ha) (t) 

Colhida Plantada ou Obtida Esperada 
% % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

9 321 347 8 982 520 -3,63 19 388 276 19 415 611 0,14 

2 939 023 2 900 445 -1 ,31 5 747 104 5 995 121 4,32 
/ 

539 252 522 358 -1 ,1 0 2 565 183 2 738 722 6,77 
133 796 130 415 -2,53 213 852 250 780 17,27 

45 875 46 072 0,43 . 67 069 73 715 9,91 
220 100 201 600 -1 ,52 2 901 000 2 931 904 1 ,07 

5 266 355 4 931 !l28 -6,36 1l 312 569 1l 078 510 -2,07 

2 447 000 2 200 000 -10,09 5 400 000 5 500 000 1,85 
936 131 945 628 1 ,01 2 345 209 2 364 070 0,80 
883 224 785 800 -5,17 3 567 360 3 214 440 -9,89 

115 969 150 647 3,11 2 328 603 2 341 g3o 0,57 

128 716 140 000 8,77 262 220 280 000 6,78 
206 683 226 647 9,66 340 449 384 780 13,02 
777 570 780 000 0,31 721 250 670 000 -2,98 

3 000 4 000 33,33 4 684 7 200 53,71 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MtDIO 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

2 080 2 161 3,89 

955 2 067 5,73 

667 799 7,92 
598 923 20,34 
462 1 600 9,44 

2 378 2 440 2,61 

2 148 2 247 4,61 

2 207 2 500 13,28 
2 505 2 500 -0,20 
1 894 1 800 -4,96 

2 087 2 035 -2,49 

2 037 2 000 -1 ,82 
1 647 1 698 3,10 
2 214 2 141 -3,30 
1 561 1 800 15,31 



0"1 

lBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

AREA, PRODU~AO E RENDIMENTO MEDIO EM RONDDNIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

SO~A (em grao) 

AREA PRODU~M 

GRANDES REGJOES (ha} ( t) 
E Colhida· Pl antada ou Obtida Esperada UNIDADES DA FEDERA~AO % % em a plantar em 85/84 em em 85/84 1984 1985 1984 1985 

TOTAL ..•............ ( 1) 9 381 849 9 708 282 3,48 (2)15 496 558 16 884 970 8,96 

SUDESTE ( 1 ) - 811 062 867 915 7,01 (2)1 415 331 601 349 13,14 

Minas Gerais ...................... ( 1) 331 062 385 015 16,30 (2) 551 331 668 386 21 ,23 

Sao Paulo ........................... 480 000 482 900 0,60 864 000 932 963 7,98 

SUL 6 239 929 6 238 417 -0,02 10 115 257 10 596 705 4,76 

Parana .... ' ... ........... . .. .... ........... 2 177 900 2 150 000 -1,28 4 121 000 4 730 000 14,78 

Santa Catarina .................... 420 216 410 000 -2,43 578 763 533 000 -7,91 

Rio Grande do Sul ..... ... ............ 3 641 813 3 678 417 1 ,01 5 415 494 5 333 705 -1 ,51 

CENTRO-OESTE 2 330 858 2 601 950 ll ,63 3 965 970 4 686 916 18,18 

Mato Grosso do Sul oo o I 0<1 • Oo 0 • o oo I o 179 429 200 000 1, 74 2 002 635 2 160 000 7,86 

Mato Grosso .. ......... ..........•. 538 269 711 950 32,27 050 195 471 916 40,16 

Goi '3.s ....................................... · · 583 160 650 000 _ll ,46 861 150 975 000 13,22 

Distrito Federal ... "" ............... 30 000 40 000 33,33 51 990 80 000 53,88 

(1) ~rea a ser colhida. (2) Produ~ao esperada. (3) Rendimento media esperado. 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MEDIC 
(kg/ha) 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

(3) 652 739 5,27 

(3) 745 845 5,73 

(3) 665 736 4,26 

800 932 7,33 

621 699 4,81 

892 2 200 16,28 

377 300 -5,59 

487 1 450 -2,49 

702 801 5,82 

698 800 6,01 

951 2 067 5,95 

477 1 500 1 ,56 

733 2 000 15,41 



...... 

l BGE/CEPAGRO 

GRANDE$ REGI'OES 
E 

UNIDADES DA FEDERA~AO 

TOTAL ............. 
SUDESTE 

Minas Gerais ...................... 
Esp1rito Santo .................... 
Rio de Janeiro .................... 
Sao Paulo ......................... 

SUL 

Parana ........................... · .. 
SaRta Catarina .................... 

Rio Grande do Sul ................. 

CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do Sul ................ 
Ma to Grosso ....................... 

Goias ............................. 
Distrito Federal ................... 

PROGNOSTICO DA ~RODU~AO AGR!COLA 

~REA, PRODU~AO E RENDlMENTO MtDIO EM RONDONIA E CENTRO-SUL 

CONFRONTO DAS SAFRAS DE 1984 E 1985 

TOMA.TE 

AREA PRODU~AO 
(ha} ( t) 

Colhida Plantada ou Obtida Esperada 
% % 

em a plantar em 85/84 em em 85/84 
1984 1985 1984 1985 

(1) 34 060 34 560 1 ,47 (2) 1 282 180 267 058 -1 ,18 
( 1 ) 26 835 27 594 2,83 ( 2) 1 073 438 068 887 -0,42 

4 403 5 000 13,56 170 753 181 834 6,49 

970 1 071 10,41 46 742 56 133 20,09 

2 512 2 353 -6,33 118 943 112 238 -5,64 .. 
18 950 19 170 1 '16 737 000 718 682 -2,49 

5 531 5 263 -4,85 138 790 128 604 -7,34 

1 107 920 -16,89 45 197 41 400 -8,40 

1 570 1 500 -4,46 48 225 42 000 -12,91 

2 854 2 843 -0,39 45 368 45 204 -0,36 

( 1 ) 694 -1 703 0.,53 (2) 69 952 69 567 -0,55 

102 135 32,35 2 770 3 645 31 ,59 

52 58 11 ,54 1 372 1 492 8,75 

330 300 -2,26 54 680 53 300 -2,52 

210 210 11 130 11 130 

(1) Area a ser tolhida. (2) Produ~ao esperada. (3) Rendimento media esperado. 

OUTUBR0/84 

RENDIMENTO MtDIO 
(kg/ha} 

Obtido Esperado % em em 85/84 1984 1985 

(3) 37 645 36 663 -2,61 

(3)40 001 38 736 -3,16 

38 781 36 367 -6,22 

48 188 52 412 . 8,77 

47 350 47 700 0,74 

38 892 37 490 -3,60 

25 093 24 435 -2,62 

40 828 45 000 10,22 

30 717 -28 000 --8,85 

15 896 15 900 0,03 

(3)41 294 40 850 -1 ,08 

27 157 27 000 -0,58 
26 385 25 724 -2,51 

41 113 41 000 -0,27 
53 000 53 000 





IBGE/CEPAGRO PROGNDSTICO DA PRODUCAO AGRfCOLA OUTUBR0/84 

RELATDRIO DE OCORRtNCIAS 

1. ALGODAO HERB~CED (em caro~o) 

Tendo em vista a boa rentabilidade da cultura em 84, bern como, born pre~o. facilidade 
na comercializa~ao com mercado garantido, a area plantada ou a plantar no Centro-Sul, apresenta urn i~ 

cremento da ordem de 36,36%, quando comparada com a colhida em 1984, situando-se em 1 040 586 ha. A 
produ~ao esperada situa-se em 1 761 698 t, maior 29,24% que a colhida na safra anterior, como rendi 
menta medio esperado · de 1 693 kg/ha, menor 5,21%. 

A nivel de grandes Regioes todas apresentam aumento de area, sendo na Sudes,te (+36,79%), na Sul 
(+30,38%) ·e na Cer,tro-Oeste (+56,58%), havendo em todos os Estados perspectivas de crescimento. Em 
Minas Gerais, com a garantia do mercado este aumento e de 26,12%, ficando assim,aareacultivada e~ 

timada em 137 647 ha. Em Sao Paulo,a area a ser cultivada podera apresentar expansao de 41,56%, s~ 

tuando-se em 345 400 ha, em decorrencia do desempenho da cultura en 1984. A produtividade registr~ 

da foi a mais elevada nos ultimos dez anos e, em fun~ao da estiagem verificada no bimestre j-aneiro
-fevereiro, a qualidade da fibra foi tambem superior, 5,84% contra 6,46% em 1983. Ate 26-10-84, h~ 

viam sido adquiridos 408 021 sacos de 30 qui los de sementes, quant i dade 60% superior a registrada na 
mesma epoca do ano passado. 0 poder de germina~ao das sementes, de cerca de 80%, ebastante superior 
ao de 1984, fato que demandara a utiliza~ao de menor quantidade do insumo por unidade de area. Ap~ 

sar da escassez do credito, a cultura foi das mais rentaveis pois, enquanto o pre~o medio recebido 
pe 1 o produtor e l evou-se em 436%, s ituando-se em 1984 em torno de Cr$11. 440 ,DO a arroba, os custos 
operacionais sofreram incremento de 201 %, atingindo cerca de Cr$4. 760,00 a arroba. Para a proxima s~ 
fra, o Programa de Combate ao Bicudo devera continuar, inclusive com aumento do anel de conten~ao , 

tendo abrangido 3 047 ha que haviam sido plantados com algodao na safra de 1984. 

No Parana, a area a ser plantada gira em torno de 420 000 ha, e corresponde a urn acrescimode 30,38%, 
sobre a colhida na safra anterior, o qual decorre da boa rentabi lidade que a cultura proporcionou aos 
produtores na safra passada. A vari edade de semente mai s empregada no p 1 anti o continua sen do a lAC- l7 
(90% do plantio total), adquirida a uma razao de CR$78.000,00 o saco de 30 quilos dasemente trata 
da e de Cr$42.000,00 o saco da semente branca, para pagamento ate 31 de outubro. 

As lavouras em andamento de urn modo geral, apresentam urn born aspecto e encontram-se nos estagios de 
germina~ao e de desenvolvimento vegetative. Das praticas agricolas, as mais realizadas sao as cap~ 

nas e as aplica~oes de defensives no tratamento preventive contra as pragas iniciais do algodoeiro. 
Paralelamente, nas lavouras mais adiantadas, ja se observa a pratica da ralea~ao, visando fornecer 

a estas, urn 11 stand 11 ide a 1 de-p 1 antas . As condi ~oes de temrJO veri fi cadas em outubro, com a ocorrencia de 
chuvas nas principais regioes produtoras, foram favoraveis a realiza~ao dos trabalhos de semeadura. 

Em Mato Grosso do Sul,a produtividade satisfatoria e o pre~o remunerador obtidos nas safras passadas 
sao os fatores que contribui"ram para a expansao de 74,45% da area plantada, agora estimada em 60 000 ha. 

Ressalta-se tambem, como fator preponderante desse acrescimo, a nao constata~ao da presen~a do Bic~ 
do no Estado, estando, portanto, todas as regioes liberadas para o plantio. 

Em Mato Grosso, e~ inten~ao de plantio, preve-se urn a11mento de 60,54% na area a ser cultivada,decor 
rente da melhoria da comercializacao do produto, com varios intermediaries interessados em fornecer 
sementes e adquirir a produ~ao. Alem desse estimulo de comercializacao, os produtores vemobtendo s~ 
cesso com rela~ao a produtividade que vern sendo obtida, alem do preco que consideram razoavel. 
Dcorre expectativa. do Estado ser grande produtor de algodao, pois foram constatadas pessoas intere~ 
sadas em fazer funcionar urn descaro~ador existente (desativado) em RONDDNOPOLIS, bern como o conhec~ 
mento de grandes produtores de outros Estados que estao comprando grandes areas de terras com fin~ 

lidade exclusiva do plantio do algodao, em areas que ja produziam algodao, inclusive por nao ter s~ 
do constatado a presen~a da praga do Bicudo em Mato Grosso. 
Atualmente, para aqueles pequenos produtores que ja conhecem o cul~ivo desta lavoura, com disponib~ 
lidade de mao-de-obra familiar, a mesma torna-se op~ao como fonte alternativa de renda do produtor, 
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ja que outras lavouras (arroz e milho) nao vern tendo cota~ao e comercializa~ao satisfatoria, bern c~ 
mo, a lavoura do feijao e bastante problematica vista a ocorrencia generalizada da Mela. Em Goias,o 
acrescimo da area da ordem de 42,92%,decorre da boa produtividade alcan~ada nas ultimas safras e 
da facilidade de comercializa~ao do produto, considerando-se tambem, que esta cultura e de tradi~ao 

no Estado. 

2. AMENDOIM {1~ safra) 

A area plantada ou a plantar, nas Regioes Sudeste, 
118 706 ha, superior em 16,70%, se comparada a area da 1~ safra em 1984, 
101 717 ha. 

Sul e Centro-Oeste,alcan~a 

quando foram colhidos 

Na Regiao Sudeste, onde Sao Paulo e o unico informante, registra-se uma area de 99 368 ha, superior 
18,00% em rela~ao ao ano anterior (1~ safra). 

As boas cota~oes alcan~adas pelo produto, bern como as possibilidades de exporta~ao, constituem o 
grande i ncenti vo para 0 aumento .da a rea de cu 1 t i VO em 1985. A 1 em desses fa to res' a Secreta ria de Agr_:i_ 

cultura e Abastecimento, atraves de seus diversos Orgaos, bern como a propria iniciativa partie~ 

lar, tern desenvolvido esfor~os visando a retomada de maior area para o amendoim, uma vez que se tr~ 
ta de cultura plantada por pequenos produtores, absorvente de mao-de-obra, que se presta para a rot~ 
~ao com a cana-de-a~Gcar e tern ate 40% de tear de oleo (a soja tern 18%), permitindo dois cultivos 
anuais de ciclo curto, o que e vantajoso para a manuten¢ao do solo. As pesquisas para a obten~ao de 
novas cultivares, o aperfei~oamento do cultivo, batedura e secagem, ·tambem compoem estimulo para a 
amplia~ao da area. 0 born desempenho exibido pelas safras de 1984, quando a primeira registrou amaior 
produtividade do qUinqOenio 80/84, somado aos demais fatores descritos, .permitem prever que a cult~ 
ra podera ter a area acrescida em cerca de 18%. Para o calculo da produ~ao esperada, foi adotada a 
produtividade media dos ultimos cinco anos. 

Na Regiao Sul,espera-se uma area plantada de 16 978 ha;maior 7,82% que a colhida em 1984. 

Os dais Estados produtores, Parana e Rio Grande do Sul, apresentam acrescimos em suas areas. No P~ 

rana passa de 9 586 para 10 800 ha {+12,66%) eo Rio Grande do Sul de 6 161 para 6178 ha (+0,28%). 

No Parana, o 29 levantamento de campo, realizado no decorrer de outubro, acerca da area 
tada, mostra que a mesma sera em tor no de 10 800 ha . 0 acresci mode 12,66% em re 1 a~ao a 1984 
decorre dos bons pre~os obtidos com a safra da seca (2~ safra). 

a ser pla_!! 
(1~ safra), 

Toda a area destinada a cu1tura, ja esta preparada, sendo que mais de 86% esta semeada. As sementes 
mais plantadas sao as das variedades Tatu e Tatui, cujo pre~o varia entre Cr$ 1.600/2.000, o quilo. 

As lavouras sao de born aspecto. A produ~ao esperada e da ordem de 17 280 t. 

No Rio Grande do Su1, o amendoim e uma cultura que nao atinge grande expressao economica. Ele e em 
pregado no Estado, na industria doceira ou consumo "in natura". A falta de estimulo para a cultura, 
sem pesquisas agronomicas especificas e assistencia tecnica, bern como a baixa tecnologia aplicada 
na explora~ao leva a produtividades inferiores e ao desinteresse do produtor. A area prevista para 

cultivo e de 6 178 ha. Estima-se uma produ~ao de 6 302 t. 

A Regiao Centro-Oeste, com 2 360 ha, acusa um acrescimo de 34,09%, face aos novas plantios nos tres 
estados informantes. 

Em Mato Grosso do Sul, a area prevista com a oleaginosa situa-seem2000ha,com acrescimo de 32,98% 

em rela~ao a safra de 1984. 

Revertendo a tendencia de redu~ao apresentada nas u1timas safras, a expansao prevista na area, pode 
ser creditada ao pre~o-base fixado, com aumento de 435,7% em rela~ao ao da safra finda. 

No Estado de Mato Grosso, e uma cultura de subsistencia do produtor. Nao ha plantio homogeneo, eco 

nomico como principa"l fonte de renda do produtor. Os orodutores afirmam ser uma cultura de alto rendimen 
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to, embora sua cota~ao nao seja satisfatoria,por nao haver um canal definitive de comercializa~ao, 

alem do problema de aquisi~ao de sementes, devido ao pre~o e a escassez. A area e acrescida em 4,55%, 
relativamente a 1984, sendo esperada em 230 ha. 

No Estado de Goias, apenas dois Municipios (Morrinhos e Panama) dao informa~oes do cultivo de amen 
doim. As informa~oes mostram um aumento de 261,11% (de 36 para 130 ha), decorrente de incentives e 
da grande demanda do produto pelo mercado consumidor. 

3. , ARROZ (em casca) 

A area plantada ou a plantar com a arroz na proxima safra, no Centro-Sul e de 
3 668 931 ha, ou seja, decresceu em 7,46% quando comparada a colhida em 1984. Espera-se inici'almen 
te uma produ~ao de 7 235 260 t, superior 2,33% a obtida na safra anterior; a produtividade esper~ 

da e de 1 972 kg/ha. Numa analise a nivel de Grandes Regioes, verifica-se que a area plantada ou a 
plantar apresenta decrescimo em todas elas, quando comparadas com as estimativas de 1984: Regiao S~ 
deste (-1 ,07%), Regiao Sul (-0,34%) e Centro-Oeste (-14,45%). A nivel de Unidades da F~dera~ao, 

observamos decrescimos em Minas Gerais (-1,52%), Sao Paulo (-1 ,85%), Rio Grande do Sul (-2,64%), M~ 
to Grosso do Sul (-6,74%), Mato Grosso (-16,83%), Goias (-15,31 %) e Distrito Federal (-48,00%), e 
acrescimos no Espirito Santo (+9,79%), Rio de Janeiro (+4,33%), Parana (+6,76%) e Santa Catarina 

( + 1',59%). 

Em Minas Gerais a area a ser p1antada e de 540 191 ha, 1,52% a menos que a colhida em 84. Com a pr£ 

dutividade esperada de 1 283 kg/ha, superior 17,71 % a obtida na safra anterior, aguarda-se uma pr£ 
du~ao de 693 065 t. 0 Espirito Santo apresenta um acrescimo de 9,79% na area a ser plantada, si 

tuando-se em 34 618 ha. Esta expansao decorre de melhores pre~os para o produto, nao obstante a fal 
ta de financiamento constatada, podendo influir futuramente para diminuir esta estimativa. Na expe~ 
tativa de se chegar a uma produtividade de 2 846 kg/ha, espera-se colher uma produ~ao de 98 510 t. 
Para aumento de 4,83% na area cultivada, no Rio de Janeiro, passando-a para 32 206 ha, sao as se 
guintes as justificativas: introdu~ao do PROVARZEA, eo surgimento de novas produtores, principal 
mente nos ~1unicipios de Cabo Frio e Casimiro de Abreu. Como uso de sementes de melhor qualidade, 
e pela ado~ao das praticas agrico1as recomendadas pela Extensao Rural, o rendimento media esperado 
apresenta-se acrescido em 3,23%,passando de 3 100 para 3 200 kg/ha. Espera-se uma produ~ao de 
103 059 t, superior 7,70% que a obtida em 1984. 

A explora~ao de arrozde sequeirocaracterizaagrande maioria das lavouras no Estado de Sao Pau1o,co.!!_ 
tribuindo, em anos normais, com cerca de 90% da produ~ao total. :sto e problematico e constanteme.!!_ 
tevem a tona, desde que as variedades cultivadas sao de extrema sensibilidade a ma distribui~ao p 1~ 

viometrica, ocorrencia freqUente no Estado. A conseqUencia e a queda na produtividade,e o prejuizo 
economico, que so nao causam maiores comprometimentos, devido a predominancia de cultura nao come! 
ciais, para fins de subsistencia. A safra de 1984 reafirmou a situa~ao de l icada da orizicultura 
paulista, pois, a redu~ao da produtividade condicionou o saldo negativo dos produtores, um dos pr£ 
blemas a serem considerados na tomada de decisao quanta ao proximo plantio. Tambem nao se pode des 
prezar o fator pre~o. que em 1984 foi insatisfatorio para o agricultor. 

A redu~ao de 1,85% na area a ser plantada, passando-a para 334 900 ha, e conseq~encia dos fa 
tares que se seguem: elevados custos dos insumos agricolas; menor disponibi1idade de sementes; al 
tas taxas de juros para o setor; descapitaliza~ao do produtor e risco da cultura de sequeiro. Com 
produtividade prevista em 1 489 kg/ha, maior 30,61 % que a alcan~ada na safra precedente, e previsto 

um volume da ordem de 498 666 t de produ~ao. 

0 Parana, de acordo como ultimo levantamento de campo, tera uma area plantada com arroz de 
210 000 ha, superior6,.?6%em rela~ao a colhida em 1984. Ao termino do periodo em estudo, quase to 
da a area prevista ja se encontrava preparada, sendo que cerca de 75% da mesma ja havia recebido as 

sementes. 
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As variedades mais plantadas tern sido a IAC-25, IAC-47, EEPG-369, IAC-164 e a comum. Estao sendo 
adquiridas numa faixa de pre~os que oscilam entre Cr$ 45.000 e 60.000 a saca de 50 kg . 

Considerando-se uma produtividade de 1 700 kg/ha, 37,88% a mais que a obtida na safra anterior, e 
prevista uma produ~ao de 357 000 t. Em Santa Catarina," o produto encontra-se em fase de plantio, es 
timando-se entre 40 e 50% a area ja plantada. 0 acrescimo de 1,59% naa~a cultivada, que e agora 
142 000 ha, deve-se ao fato da atua~ao do PROVARZEA na Regiao Sul do Estado. A melhoria na prod~ 

tividade (0,12%), e decorrencia da entrada de novos cultivaresmais produtivos , como IRGA 409e 410, 
IR-841, EMPASC 101, 102 e 103, aliada a sistematiza~ao de areas na Regiao Sul. Assim, com produti 

vidade de 3 237 kg/ha, preve-se uma produ~ao de 459 660 t .. 

0 arroz irrigado, ali ado ao milho e a soja, constituem-se , no~ tres produtos de maior significa~ao 

economica para o Rio Grande do Sul. Nao apenas no aspecto quantitativa, mas e notadamente no alto 
nivel tecnologico do cultivo, eno processamento industrial, que ocupa, o arroz, espa~o bastante de~ 
:acado na economia gaucha. Emprega especialidades tecnicas de explora~ao do binomio solo-planta, 
rea l izadas em avan~ada pesquisa agronomica, acrescidas ao emprego de sementes de alta qualidade,pr£ 
vindas de cultivares selecionadas, e de e·xpressiva produtividade, e ainda somadas ao uso de fertili 
zantes e defensivos modernos. Os efeitos prejudiciais das inunda~oes nas lavouras de arroz, veri 
ficados nas ultimas duas safras, em areas baixas e vizinhas as lagoas Mirim, dos Patos e Rio Uru 
guai, levaram os orizicultores a reduzirem urn pouco seus cultivos para a proxima safra. 

Numa area a ser cultivada de 705 452 ha, inferior em 2,64% a colhida em 1984 (724 614 ha) e produti 
vidade prevista inicialmente em 4 256 kg/ha, e esperada uma colheita de 3 002 637 t. 

Em Mato Grosso do Sul, a area prevista a ser plantada, situa-se em 320 000 ha, reduzida em 6,74% em 
rela~ao a safra anterior. Com rendimento medio de 1 200 kg/ha, e aguardada uma produ~aode 384 OOOt 
de arroz em casca. 

Considerando que no Estado predomina a cultura de sequeiro, estando as lavouras sujeitas a perdas 
elevadas nos periodos de estiagens (veranico) em determinadas fases do ciclo da cultura, tern levado 
os produtores a optarem por culturas que apresentam maior margem de seguran~a, como e o caso da so 
ja. 

0 Estado de Mato Grosso acusa urn decrescimo de 16,83% na area a ser plantada (471 184 ha). Esta di 
minui~ao e devida aos seguintes fatores : cultura de alto risco (estiagem, pragas, doen~as); alto 
custo de produ~ao; baixa cota~ao; credito de custeio limitado; sementes de rna qualidade; substitui 
~ao pela cultura da soja e devido ao aparecimento de nuvens de gafanhotos nos Municipios de Arena 
polis, Nortelandia, Alto Paraguai, Diamantino, Rosario Oeste, Nobres, Sao Jose do Rio Claro, Juara, 
Porto dos Gauchos, Sinop e Alta Floresta, onde o governo resolveu considera-los em estado de emer 
gencia, haja vista a preferencia do gafanhoto por gramineas. 

Apesar de se registrar uma expectativa de produtividade inicial de 1 327 kg/ha, superior 13,61% a 
prevista em 84, a tendencia que se observa, e que a mesma nao sera obtida devido a diminui~ao do 
uso e da quantidade de insumos, mal preparo do solo e utiliza~ao de sementes comuns de carga geneti 
ca deteriorada, visando a diminui~ao do custo de produ~ao. 

Espera-se colher uma produ~ao da ordem de 625 483 t. 

Cultura tradicional em Goias, apresenta urn decrescimo de 15,31% na area a ser plantada, comparativ~ 
mente a safra de 1984, cujas causas sao atribuidas ao alto risco, em decorrencia do clima e doen~as 
fungicas, alem de tratar-se de fase preliminar de plantio, a qual se prolonga ate janeiro, e sobre 
tudo, devido as dificuldades na obten~ao de credito. 

A situa~ao da orizicultura goiana podera apresentar mudan~as sensiveis ate o final do ano, 
quando havera defini~ao pelo plantio dos principais produtos. 

Numa area a ser plantada de 871 880 ha e produtividade de 1 153 kg/ha, maior 14,96% quando compar~ 

da a prevista em 1984, e aguardada inicia1mente uma produ~ao de 1 005 380 t. 
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No Distrito Federal, a area a ser plantada na safra vindoura e de 6 500 hr, inferior 48,00% em rela 
9aO a colhida em 84. Esta diminui9aO e principalmente devido a Op9aO dos produtores pelo plantio 
de soja, que oferece maior rentabilidade. 0 plantio devera se estender ate dezembro, pois, o cul 
tivar IAC-47, mais tardio, consegue apresentar rendimentos melhores. 

Esperando-se uma produtividade de 1 200 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 7 800 t, inferior 35,91% 
a obtida na safra anterior. 

4. BATATA-INGLESA (19 safra) 

As perspectivas de cultivo nas Regioes Sudeste e Sul indicam uma area a ser cultivada 
de 93 076 ha, inferior em 3,21 % a colhida na safra anterior, que foi de 101 402 ha. Estima-se uma 
colheita de 1 110 832 t com a produtividade de 11 935 kg/ha, 1,80% menor que aquela obtida em igual 
safra neste ano. 

Na Regiao Sudeste, o decrescimo na area a ser plantada foi da ordem de 9,02'~ ,. sendo estimada em 
27 987 ha. 

Com exce9ao do Rio de Janeiro,que teve sua area acrescida em 5,13%,face a expansao do p1antio em Pf 
TROPOLIS, os demais Estados acusaram redu9ao de plantio, ou seja: Minas Gerais (-10,07%), Esp1rito 
Santo (-25,50%) e Sao Paulo (-6,88%) . 

Em Minas Gerais as difi cul dades de obten9ao de creditos e os a 1 tos custos dos fi nanci amentos, leva 
ram os agricultores a diminu1rem o p1antio desta proxima safra. 

0 principal fator da retra9aO da area no Esp1rito Santo e tambem 0 alto custo da prodU9aO, admitin 
do-se um rendimento medio de 10 500 kg/ha, o custodo hectare pode ra chegar a casa dos Cr$ 2.205.000,00 
e assim com uma margem de remunera9ao considerada baixa. 

Dutro fator indicado especificamente no Municipio de MUNIZ FREIRE, que estima redu9ao de 60 para 
26 ha, e a dificuldade para a aquisi9a0 de semente fiscalizada. 

Em Sao Paulo, a redu9ao na area de plantio em 1985 decorreu do resultado economico adverso a grande 
ma i oria dos agr icultores com a batata colhi da na 2~ safra. Alem da perda ocorrida com sementes, do 
maior gasto com combust1veis e lubrificantes e dos elevados custos dos inseticidas e fungicidas, as 
condi9oes climaticas determinaram menor produtividade e presen9a cons i deravel de produto inferior que 
nao proporcionou born padrao de classifica9aO. Com rela9aO a H safra de 84, OS resultados economi 
cos foram baixos, em rela9ao aos anos anteriores. 0 pre9o dos principais insumos utilizados no p~ 
r1odo de maior emprego (setembro/outubro), foram, contudo, ligeiramente favoraveis aos produtores. A 
produtividade da cultura foi satisfatoria, tendendo a compensar o efeito da baixa renda bruta na eco 
nomia das regioes produtoras. 

Na Regiao Sul estima-se uma area a ser plantada de 65 089 ha, i nferior em 7,86% a colhida na safra 
anterior, com todos os Estados componentes apresentando redu9ao, ou seja: Parana (-3,66%) , Santa 
Catarina (-1,57%) e Rio Grande do Sul (-13, 92%). 

No Parana, a menor area a ser plantada deve-se basicamente a baixa remunera9a0 que a cultura propl 
ciou aos produtores na ultima safra. 

As condi 90es de tempo que marcaram o mes de outubro, com preci pita9oes regul ares; mostraram-se fav~ 
raveis, tanto aos trabalhos de preparo do solo, como tambem as atividades de plantio que ja atingem 
cerca de 9% da area prevista, devendo o restante ser efetivado ainda nos primeiros dias domes de no 
vembro. 

As variedadesdebatatas-sementesmai s empregadasnoplantio continuam sendo a Delta, Radosa, Bintje, 
Achat, Elvira, Ch ' qui ta, entre outras, adqui ridas por pre9os que osci 1 am ao red or de Cr$ 36.000,00 
a caixa de 30 quilos da batata-semente certificada e Cr$ 14 .000,00 o saco de 60 quilos da batata-se 
mente comum. 
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Os principais estagios de desenvolvimento das lavouras ate entao implantados sao os de germina~ao 
(20%), desenvolvimento vegetativo {50%), forma~ao de tuberculos {25%) e as mais adiantadas em matura 
~ao (5%). 

Como praticas agricolas foram observadas aplica~oes de defensives preventivos e defensivos contra o 
ataque de pragas e incidencia de doen~as. Paralelamente, observaram-se tambem, as capinas visando 
manter as lavouras no limpo, uma vez que .com as chuvas ocorridas houve urn crescimento bastante acen 
tuado de ervas daninhas. 

Em Santa Catarina, o baixo pre~o pago ao produtor (Cr$ 220,00/kg), foi o responsavel pelo desestim~ 
lo do plantio. Ha grande disponibilidade de sementes certificadas e basicas, porem com pouca proc~ 
ra. 

No Rio Grande do Sul, a menor area plantada, decorreu da insuficiencia de oferta de batata-semente 
certificada, melhorada ou mesmo de origem do produtor, desde que, isenta de molestias. A batata e 
uma cultura que necessita de maior envolvimento por parte da pesquisa agronomica, inclusive com pr~ 
gramas especifi cos para a produc;ao de batata-semente certi fi cad a no Es tado, bern como, de ass is tenci a 
tecnica especializada, pois o grau de degenerac;ao das variedades cultivadas eo alto indice de moles 
tias de que sofrem os cultivos, em grande parte por culpa do alto custo dos fertilizantes e defen 
sivos agricolas, tern levado a obtenc;ao de produtividades mais baixas a cada safra, com real desinte 
resse do produtor. 

5. CANA-DE-ACOCAR 

As perspectivas preliminares para a futura safra do Centro-Sul , apresentam uma area 
plantada e destinada ao corte,de 2 739 551 ha, maior 4,05% que a area a ser colhida em 1984, estima 
da em 2 632 884 ha. 

As areas plantadas e destinadas ao corte a nivel de grandes regioes produtoras; sao as seguintes: 

Sudeste -- 2 358 154 ha (+2,73%) 
Sul -- 206 241 ha {+11,03%) 
Centro-Oeste-- 175 156 ha {+15,45%) 

Na Regiao Sudeste, em Minas Gerais, a tendencia de crescimento deve-se ao mercado garantido para to 
da a cana produzida. A area passa de 260 295 ha estimados para 1984. para 277 000 ha {+6,42%). 

No Espirito Santo, em fun~ao das usinas para a produc;ao de alcool instaladas no Estado, a area a ser 
colhida em 1985, devera apresentar-se 17,77% maior que a prevista para 1984. 0 maior crescimento e~ 
ta sendo atribufdo a Usina Paineiras,que espera colher 5 300 ha a mais na proxima safra, seguindo-se 
Mimosa do Sul (+990 ha),queentregaoprodutoemusinasdoEstadodoRiodeJaneiro, Linhares{+ 520ha), 
Conceic;ao da Barra (+500 ha), Cachoeiro de Itapemirim (+ 500 ha) e Presidente Kennedy(+ 870 ha). A 

area total a ser colhida em 1985, devera alcan~ar 45 091 ha. 

No Estado do Rio de Janeiro, a area devera ser acrescida em 1,68%, passando de 220 513 para 224 221 ha. 
Apesar deste acrescimo, a produ~ao devera ser inferior face a queda do rendimento media no Munici 
pio de Campos que representa 60,21 % da area destinada a colheita de cana-de-ac;ucar em 1985. 

Em Sao Paulo, conquanto os produtores houvessem rei vi ndi cado percentua 1 mai s e 1 eva do para reajuste do 
pre~o da tonelada de cana, concordam que o valor atual permitira a sustentac;ao da classe na safra em 
andamento. Ao se comparar os pre~os de hoje com os de urn ano atras, verifica-se que o aumentofoi da 
ordem de 222%, fato que consolida a rentabilidade do setor canavieiro, uma vez queos ·resultados ec~ 
nomicos dos custos operacionais totais por hectare apresentaram, no mesmo periodo, crescimentomedio 
de 182%. A perspectiva de instalac;oes de novas unidades industriais, mostrama possibi1idadede expa_!! 
saodaareaaserco1hidaem1985. Oacrescimoesperado e de 2,00%, _passando a ar:;ci de· 1 776 316 para 

1 811 842 ha. 
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Na Regiao Sul, verifica-se no Estado do Parana, que o levantamento de campo realizado no decorrer do 
mes de outubro, afirma que deverao apresentar-se para 0 corte em 1985, 150 000 ha,ma.ior 15,~8%; que 
a area estimada para colheita em 1984. Tal fato decorre da instala~ao de novas destilarias,que como 

conseqUencia, determina o aumento da area. As variedades mais plantadas continuam sendo NA- 5 679, 
CB- 4 176, CB-47 355, IAC- 58 480 e CP- 5 122. 

As condicoes do tempo em outubro, favoreceram as atividades de plantio, a germina~aodas lavouras re 
cern plantadas, bern como urn melhor desenvolvimento da soca. 

Em Santa Catarina,estao sendo efetuados os plantios para a safra de 1985. A pequena varia~aona area 
(+ 2,38%), mostra que a lavoura esta estabilizada no Estado. A area a ser colhida em 1985 devera al 
cancar 21 500 ha. 

No Rio Grande do Sul, a investiga~ao abrange somente os cultivos destinados as transformacoes indu~ 

triais, inclinando-se principalmente, ao fabrico de aguardente, melado, rapadura e a~ucar mascavo em 
industrias rurais, a nivel artesanal. No . literal Norte, a materia-primae utilizada para a produ~ao 
de a~ucar e alcool, em pequena escala, na usi·na e ~1icrodestilaria da AGASA, Empresa vinculadaaoG~ 
verna Es tadua 1 . 
A cana-de-ac;ucar nao vern ganhando extensao de cultivo, sendo que houve ate reduc;ao por falta i:le aclj_ 
matac;ao da cultura, face as bai xas temperaturas e geadas no peri ado hiberna 1, 1 evando o produto a re~ 
dimentos medics irrisorios, tornando seu cultivo antieconomico para fins industriais. Assim, a pare~ 
la destinada a colheita em 1985 foi estimada em 34 741 ha (-0,05%). 

Na Regiao Centro-Oeste, o Estado de Mate Grosso do Sul mostra uma area estimada de 55 000 ha, maier 
1,61 % que a prevista para 1984. Considera-se a introduc;ao de novas variedades e melhoriana conducao 
da lavoura nas suas diversas fases, como fatores para o aumento da produtividade (+10,17%) e conse 
qOentemente na producao (+ 11,94%) em 1985. 

Em Mate Grosso, ha urn aumento de 35,13% na area a ser colhida em 1985, respaldado pelos grandes pla~ 

tics, visando subsidiar de materia-prima as destilarias de alcool, implantadas no Estado . A area e 
estimada em 33 656 ha. 

No Estado de Goias, OS fatores determinantes do aumento da area (19,01 %) sao OS incentives de novas 
usinas, bern como, a melhor tecnologia e variedades mais produtivas usadas nas areas cultivadas, o que 
vern determinando maier rentabilidade aos plantadores. 
A area devera alcan~ar 85 500 ha. 

6. CEBOLA 

A provavel area a ser cultivada no Sudeste e Sul para 1985, com excecao de Minas Ge 
rais, que ainda nao teve, possibilidade de estima-la, devera atingir 53 993 ha, inferior 2,37% qua~ 
do comparada a safra de 1984. 

Quanta ao indice de produtividade, observam-se as expansoes de 2,30% para Sao Paulo e 13,79%para a 
Regiao Sul. 

0 perfil da area a ser plantada nessas duas Grandes Regioes,- considerando-se este primeiro progno1 

tico, fica assim delineado: Sudeste (-3,64%) e Sul (-1,83%). Aguarda-se a estimativa de Minas Ge 
rai s. 

Com relac;ao as Unidades da Federac;ao que estao informando, a produc;ao a ser colhida devera serdaor 
dem de 584 407 t, superior 5,35% a estimada na safra anterior. 

SAO PAULO - Informa o seguinte, sabre a forma como a cebola e produzida naquele Estado: a colheita 
da safra de soqueira (ou bulbinho), na Regiao de SorocaDa, se dade abril a junho, ao 

mesmo tempo em que se inicia a colheita das variedades precoces em Pernambuco, Bahia e Sao Paulo 
(Monte Alto e Sao Jose do Rio Pardo), que persiste ate outubro. Ja em setembro, tern in1cio a colheita 
de baias periformesda Regiao de Arac;atuba (~avinia e Mirandopolis), Sorocaba (Piedade), Parana, San 
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ta Catarina e Rio Grande do Sul, que abas tecem o me rca do i nterno ao fi na 1 do a no. De janeiro a abril 
predominam os bulbos provenientes do Sul,fechando o ciclo da produ~ao nacional. Verifica-se, pais, 
que as condi~oes de comercializa~ao da cebola paulista sofrem certo desequilibrio pela entrada do 
produto proveniente de outros Estados. 

A cultura exige elevada tecnologia, recursos financeiros consideraveis, eo produto esta sempre s~ 
jeito a grandes oscila~oes de pre~os. A baixa remunera~ao recebida pelos cebolicultores a ponto de 
em 1984 nao terem cobertos os custos de produ~ao, de vera determi nar retra~ao da area de culti vo em 
85, tanto para a cebola de muda quanto para a de soqueira. 

N~ma area a ser plantada de 15 938 ha, inferior 3,64% a que sera colhida em 1984, e uma produtividade 
de 16 608 kg/ha, 2,30% a mais que a esperada na safra anterior, devera ser colhida uma produ~ao de 
264 699 t. 

As ultimas averigua~oes de campo indicam que no Parana sera plantada uma area da ordem de 4 600 ha, 
superior 31,99% a que foi colhida em 1984. Com rendimento media de 5 500 kg/ha, 0,42% a mais que o 
a1can~ado na safra antPrior, e prevista uma produ~ao para 1985 em torno de 25 300 t, au ·seja, sup~ 
rior 32,54%. 

Nas lavouras em andamento, a pratica agricola mais realizada tern side a capina, visando o controle 
de ervas daninhas. Nos canteiros conduzidos com algum criteria tecnic6, observa-se a aplica~ao pr~ 

ventiva de defensives, objetivando o centrale tanto de pragas como de doen~as. 

A safra de Santa Catarina devera proporcionar uma produ~ao de 133 840 t, superior em 20,45% quando 
confrontada com a obtida em 84. A cultura ja se ·encontra em fase de tratos culturais. Houve atraso 
no transplante das mudas, sem prejuizo ao desenvolvimento das plantas. 

0 desenvolvimento da cultura e bam, sem apresentar problemas fitossanitarios. 0 indice de produtiv~ 
dade esperado para a safra futura e de 10 000 kg/ha, e a area plantada e de 13 384 ha, superior 
10,09% a colhida na safra anterior. 

No Rio Grande do Sul a cebola atinge sua maior expressao economica no Litoral Sudeste do Estado, o~ 
de as Municipios de Mostardas, Rio Grande, Sao Jose do Norte, Tavares, Pelotas e Cangu~u serao re~ 

ponsaveis, na proxima safra, por mais de 70% da area total cultivada no Estado. A area plantada, de 

acordo com i nvesti ga~oes deta 1 hadas e efetuadas em todos os muni ci pi os produtores, e de 20 071 ha, sendo 
inferior em 13,20% a co 1 hi da na safra anterior. Es ta reduc;:ao e conseqUenci a das chuvas excess i vas no p~ 
riodo de produ~ao e transplante das mudas dos viveiros para os locai s definitivos, ocorrendo perda 
de consideraveis lotes de mudas e impedindo, dessa forma, que as areas previstas fossem totalmente 
plantadas. 0 fenomeno ocorreu com mais notoriedade nas Microrregioes seguintes: 318 - litoral Orien 
ta 1 da La goa dos Pates ( -2 200 ha) e 317 - La goa dos Patos ( -894 ha), ati ngi ndo outras em me nor esc a 
1 a. 

Com a produtividade esperada de 8 000 kg/ha, 18,59% superior a alcanc;:ada em 84, preve-se uma prod~ 

c;:ao de 160 568 t. 

7. FEIJAO (em grao) 1~ safra 

A area provave 1 a ser p 1 ant ada no Centro-Sul, de vera osci 1 ar em torno de 1 620 626 ha, 
inferior em 0,22% que a colhida em 1984, na 1~ safra, quando foram colhidos 1 624 270 ha . 
. As. tres Grandes Regioes abrangidas por este levantamento, mostram-se com estimativas de area menor 
que a da 1~ safra do ana anterior. Assim, tem-se: Sudeste - 540 603 ha (-0,03%}; Sul- 1059 514 ha 
(-0,02%) e Centro-Oeste - 20 509 ha (- 13,65%). 

Na Regiao Sudeste, o Estado de Minas Gerais, face as dificuldades de financiamento,geradas pelos al 
tos custos, que agravam as despesas necessarias a implantac;:ao da lavoura, vern diminuindo a area cu1 

tivada, que e prognosticada em 257 315 ha (-3,97%) . 

No Espirito Santo, a expectativa e de aumento da area a ser culti vada . 0 indicador eo prec;:o, que d~ 
terminou que muitos Municipios (Montanha, r1ucurici, Nova Venecia, J·aguare e Linhares), expandissem 
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a area cultivada . A area esta estimada em 54 155 ha, maior 13,59% que a colhida na safra anterior 

(l? safra) . 

No Estado do Rio de Janeiro, houve uma queda na area prevista em 9,05%, provocadapelainstabilidade 
climatica na safra anterior. A area devera atingir 8 333 ha. 

Em Sao Paulo, o pre~o media recebido pelos produtores durante a comercializa~ao da l?safra passada, 
ficou em torno de Cr$35.493,00/saca de 60 qui lose o da 2?safra em Cr$96.569,00/saca. Desde meados 
do ano passado (1983), ate meados de 1984, os pre~os recebidos pelos produtores,foram acrescidosem 
508%. Entretanto, os custos de produ~ao e os custos dos creditos de custeio e comercializa~ao, con~ 
tituem fatores limitantes para a atividade, mais fortes que os est1mulos proporcionados pelos pre~os 
da saca. 
Conquanto a produtividade alcan~ada em 1984, tenha sido das mais signifi cat1vas, o feijao de 1? sa 
fra apresentara urn pequeno acrescimo na area (2, 22%), devendo alcan~ar 220 BOO ha . 

Na Regiao Sul, o Parana mostra redu~ao de 3,26% na area, enquanto Santa Catarina e Rio GrandedoSu l 
apresentam acrescimos de 4,89% e 6,41 %, respectivamente. 

No Parana, dos 670 000 ha plantados, as geadas determinaram a perda de 130 000 ha, dos quais, somen 
te 25 000 ha nao for am rep 1 ant ados, fi xando a area em 645 000 ha. 

As condi~oes do tempo, em outubro, tern sido favoraveis aos tratos culturais. As variedades de semen 
tes que tern sido utilizadas pelos agricultores sao: Carioca, Chumbinho, Rio Igua~u, Rio Tibagi, Ro 
sinha e Lustroso, adquiridas numa faixa de pre~o de Cr$60.000,00 a Cr$70.000,00, para a saca do fei 
jao preto e de Cr$120.000,00 a Cr$150.000,00 para a saca do feijao de cor. 

Em Santa Catarina, o pre~o base estabelecido pelo governo em Cr$54.200,00/saca de 60 qui los, com cor 
- a -

re~ao no per1odo agosto/dezembro, dao uma perspectiva de acrescimo cte 4,89% na area para a 1. safra 

de 1985, que e calculada em 255 000 ha . 

No Rio Grande do Sul, a area apresenta-se superior em 6,41 % a cultivada na 1~ safrade 1984, passa~ 
do de 149 909 para 159 514 ha. A causa determinante, foi o alto pre~o que o produto vern alcan~ando 
ultimamente, face a escassez no mercado, pel'a frus t ra <; ao parcial da 2~ safra de 1984, bern como, por 
medida adotada pelo M.A, atraves da EMATER-RS, de distribui~ao de sementes melhoradas, para serem 

pagas com o produto da colheita. 

Na Regiao Centro-Oeste, o Estado de Mato Grosso do Sul, e o unico onde ha perspectivas de aumento na 
area para a 1~ safra de 1985, que passa de 14 660 para 15 000 ha (+2,32%). A produ~ao e estimada 

com decrescimo, face a queda no rendimento media . 

Em Mato Grosso, o cultivo nao tern tradi~ao . Alguns produtores cultivam o feijao arriscando-se a per 
der a produ~ao, ja que normalmente a sua epoca de colheita coincide com o per1odo chuvoso. Estes pr~ 
dutores sao aqueles oriundos do Parana, onde prevalece o plantio feito nesta epoca. A area prevista 
e bastante reduzida se comparada a 1~ safra de 1984. A area destinada ao cu l tivo e decrescida em 

93,26%, passando de 3 116 para 210 ha. Este registro,contudo, podera ser aumentado, vista a expe~ 

tativa de novas informa~oes de p1antio . 

Em Goias, a area apresenta urn decrescimo de 13,67%, passando de 4 900 para 4 230 ha, podendo haver 
a introdu~ao de novas areas de p1antio em varios munic1pios. 0 cu1tivo e feito em pequena esca1a e 
destinado quase sempre a subsistencia. 

No Distrito Federal, a area destinada ao p1antio e praticamente a mesma inf)rmada na safrade 1984 , 
com pequena redu~ao de 0,65%, sendo prevista em 1 069 ha. 

A produ~ao a n1ve1 de Brasil, devera ser de 1 095 253 t para esta safra . 

8. FUMO (em fo1ha seca ) 

As perspectivas de cu1tivo no Centro-Su1, para a safra de 1985, indicam uma area a 

ser p1antada de 220 146 ha, maior em 0,31 % que a co1hida em 1984 (219 460 ha). 
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A nivel de grandes regioes, a Regiao Sul, continua sendo a maior produtora, seguida da Sudeste e por 
ultimo a Centro-Oeste. 

Para a Regiao Sudeste a area plantada apresenta uma perspectiva de crescimento de 2,39% com urn t~ 

tal de 8 133 ha. Com urn rendimento media esperado de 692 kg/ha, maior em 2,82%, espera-se uma prod~ 
<;:ao de 5 631 t. Minas Gerais e o Estado que apresenta tendencias para o crescimento, vista que apr~ 
du<;:ao esperada e maior em 6,94% (5 057 t), 0 rendimento medio esperado maior em 3,60% (719 kg/ha) 
e a area de cultivo cresceu 3,24% (7 034 ha). Em Sao Paulo as expectativas para 1985 sugerem uma r~ 
tra<;:ao de 2,74% na area de cultivo (1 099 ha), de 4,74% no rendimento media esperado {522 kg/ha) e 
de 7,27% na produ<;:ao (574 t). A cultura e economicamente inexpressiva, desenvolvida por mao-de-obra 
familiar e o consumo do produto final-fumo em corda-vem sofrendo urn processo de declinio. 

Na Regiao Sul,a area prevista e de 211 210 ha, maior em 0,20% do que a colhida em 1984. Orendimento 
medio esperado situa-se em 1 661 kg/ha, maior em 0,06% e a produ<;:ao e esperada em 350 815 t. 

No Parana os levantamentos rea 1 i zados pe 1 as CORE As no decorrer do mes de outubro i nd i cam que deverao 
ser cultivados c.erca de 20 000 h·a-, maior em 2,70% que a area colhida na safra anterior. Os fatores res 
ponsaveis por este acrescimo na area sao a boa produtividade e 0 born nivel de prec;os alcan<;:ados na 
safra passada. 

As condic;oes climaticas vigentes no mes de outubro foram favoravei s aos trabalhos de preparodo solo 
e transplante das mudas que ja atingem 80% do total a ser plantado, aguardando-se o termino das op~ 
rac;oes para 0 final do mes de novembro. 

Os Tipos de fumo que continuam merecendo a preferencia dos produtores sao o Amarelinho eo Virginia, 
com destaque para as variedades Burley, Maus, Sumatra, Tiete eo comum, cujas sementes foram oferta 
das pe 1 as companh i as de fumo que ope ram no Es tado. 

A expectativa de produ<;:ao, tomando-se por base o rendimento medio de 1 800 kg/ha, maior em0,6T%que 
0 obtido na safra anterior e de 36 000 t . 

Em Santa Catarina,a cultura encontra-se em fase de tratos culturais e esta com urn born desenvolvimen 
to. As perspectivas sao de uma area plantaqa de 90 000 ha, menor em 1,44% que a colhida na safra pas 
sada e com urn rendimento medio esperado de 1 81 1 kg/ha, maior em 8,64%,e prevista uma produ<;:ao de 
163 000 t. As variedades mais cultivadas sao o Amarelinho, e Virginia destinadas a estufa eBurleye 
comum para galpao. 0 pre<;:o a ser recebido pelos produtores sera discutido pela AFUBRA,Sindicato das 
Industrias de Furno e representante dos produtores. 

Para o Rio Grande do Sul, entre outros fatores, que estao levando os produtores a reduzirem suas 
areas, podemos destacar a comercializac;ao e pre<;:os, de fato pode-se verificar, com base em levanta 
mentos rea 1 i zados em todas as regi oes produtoras, uma tendenci a genera 1 i zada no es tado para o p 1 a~ 
tio de areas inferiores as cultivadas para a safra de 1984. As redu<;:oes verificaram-se com maior e~ 
pressao em Municipios das Microrregioes: Fumicultora de Santa Cruz (-4 180 ha), Colonial do Alto T~ 
quari _(-698 ha), Lagoa dos Patos {-629 ha), Vale do Jacui(-559ha),Colonial deSanta Rosa (- 279 ha), 
Colonial do Baixo Taquari (-269 ha), Porto Alegre (-215 ha), Colonial de Erechim (-213 ha) e Trit~ 

cu ltora de Cruz Alta ( -122 ha), a 1 em de outras com me nos de 100 ha. Agora, se compararmos a a rea p 1 a~ 
tada para esta safra, que e de 101 210 ha com a que foi colhida na safra passada, verificamos urn a~ 
menta de 1,22%. 0 rendimento medio esperado e de 1 500 kg/ha, menor em 7,92% e a produc;ao e previ~ 

ta em 151 815 t. 

Na Regiao Centro-Oeste,as perspectivas de crescimento da area situam-se e~ 8,81%, com · 803 ha. pr~ 

ve-se uma produ<;:ao de 442 t, com urn rendimento medio esperado de 550 kg/ha, maior em 9,13% que o 
obtido na safra passada. 

Em Mato Grosso,o plantio ocorrera em fevereiro/marc;o e a comercializac;ao e muito fraca. A produc;ao 
esperada e de 42 t, com urn rendimento medio esperado de 408 kg/ha, menor em 7,48% e uma area previ~ 
ta de 103 ha, menor em 12,71% que a colhida na safra passada. 
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Em Goias, a area prevista e de 700 ha, maior em 1.2,90% que a co1hida na safra anterior. Comumrendi 
mento medio esperado de 571 kg/ha, maior em 10,66%,e aguardada uma produ9ao de 400 t. 

9. MAMONA (em baga) 

As perspectivas de p1antio para a proxima safra indicam uma vrea de .cu1tivo de 
70 316 ha, menor em 5,33% que a colhida na safra anterior.Com urn rendimento medio esperado de 
1 297 kg/ha, maior em 17,06%, a produ~ao e prevista em 91 227 t. 

A Regiao Sudeste apresenta urn decrescimo de 9,52% na area, passando a ser de 34 089 ha contra 
37 677 ha colhidos em 1984. Com o rendimento medio esperado de l 087 kg/ha, maior em 28,49%, e pr~ 

vista uma · produ~ao de 37 060 t. 

Em Minas Gerais, a demanda e crescente e os pre9os compensatorios, refletindo em uma 
2,67% na area prevista, que e de 8 000 ha, e 0 rendimento medio esperado de 980 kg/ha, 
32,43%. E aguardada uma colheita de 7 840 t. 

expansao de 
maior em 

Em Sao Paulo a cultura foi prejudicada pela estiagem ocorrida durante o ciclo vegetative, acarreta~ 
do perdas significativas para os produtores da Regiao de PRESIDENTE PRUDENTE que responde por cerca 
de 70% da produ~ao estadual. Embora os pre~os vigentes possam inverter, no plantio, a tendencia o~ 

servada e a de dimi nui ~ao de area ( -12' 70%)' 0 que faz prever urn a area de 26 089 ha contra 29 885 ha 
colhidos na safra anterior. Com o rendimento medio previsto em 1 120 kg/ha, maior em 28,29% e esp~ 
rada uma produ~ao de 29 220 t. 

Na Regiao Sul, o unico Estado produtor eo Parana onde as informa9oes de campo acerca da area pla~ 

tada indicam que 27 000 ha, inferior em 0,81%, deverao ser colhidos na proxima safra. A cultura se 

concentra na sua quase totalidade nas Reqioes Norte e Oeste do Estado, e tern nas Microrregioes Hom~ 

geneas 285- Norte Novissimo de Umuarama, 284 - Norte Novo de Apucarana e 283- Ndrte Novissimo de P~ 
ranavai, a sua maxima representa9ao. No final domes de outubro,quase todas as lavouras ja se enco~ 
travam instaladas, apresentando urn born desenvolvimento vegetative. A previsao de produ9ao com urn ren 
dimento medio de l 600 kg/ha, e da ordem de 43 200 t. 

Para a Regiao Centro-Oeste e prevista uma colheita de 10 967 t, com urn rendimento medio esperado de 
l 189 kg/ha em uma area de 9 227 ha. 

No Mato Grosso do Su1 e prevista uma area de 6 000 ha, maior em 2,51% que a area a ser co1hida em 
84, e com urn rendimento medio esperado de 1 300 kg/ha, maior em 4,17%, e aguardada uma produ~ao de 
7 800 t. 

No Mato Grosso,o p1antio ocorre apenas nos meses de fevereiro e mar9o e a area deplantio devera ser 
de 3 227 ha,menor em 8,53% que a colhida na safra anterior. Com urn rendimentJ media esperado de 
981 kg/ha,e aguardada uma colheita de 3 167 t. 

10. MANDIOCA 

A estimativa da area destinada a colheita em 1985 no Centro-Su1 e de 536 871 ha,; su 
perior em 5,82% a plantada e destinada a colrreita nesta safra,que e de 507 344 ha. 

Com o rendimento we~io esperado de 14 970 kg/ha, superior em 2,42% ao esperado para este ano, agua~ 
da-se uma colheita de 8 036 809 t. 

Esta expansao decorre dos aumentos de 7,54% na area destinada a co1heita na Regiao Su1, agora com 
301 418 ha e de 14,48% na Regiao Centro-Oeste com 73 661 ha. 

A Regiao Sudeste apresenta uma redU9aO de 0,57% em sua area destinada a co1heita no proximo ano, 

situando-se em 161 792 ha. Nesta regiao, com exce9ao do Estado de Sao Paulo que expande sua area, 
em 15,79%, nos demais Estados a expectativa e de redu9ao, ou seja, Minas Gerais com (-4,28%), Espi 

rito Santo com (~0,44%) e Rio de Janeiro com (-8,75%). 
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Em Minas Gerais,a area destinada a colheita situa-se em 90 103 ha e a redu~ao de 4,28% deve-se as 
dificuldades de obten~ao de credito geradas pelos altos custos dos financiamentos, ocorrendo assim 
elevadas despesas com a implanta~ao das lavouras. 

No Rio de Janeiro,a queda da area foi motivada pela substitui~ao da mandioca pela cultura da cana
-de-a~ucar, ficando a area destinada a colheita estimada em 12 060 ha. 

Em Sao Paulo, a cultura adquiriu importancia em termos agroindustriais, uma vez que o Estado, junt~ 
mente com Santa Catarinae Parana, sao exportadores de farinha de mandioca, principalmente para a R~ 
giao Nordeste e Rio de Janeiro . Ha uma nitida tendencia de aumento de area de cultivo de parte das 

proprias industrias, fato que tern acarretado a eleva~ao da produtividade em fun~ao dos tratos cult~ 
rais dispensados a lavoura, em termos de maior preocupa~ao com a sanidade das manivas e escolha de 
vari edades, ass i m como pe 1 a rna i or uti 1 i za~ao de fertil i zantes. Apesar da concorrenci a de out ras cu.!. 
turas, as perspectivas para a safra de 1985, sao de expansao da area em cerca de 15,79%. 0 mercado 
da farinha vern apresentando grande recupera~ao, devido basicamente ao aumento da procura por parte 
do Nordeste, abaladopelas seguidas secas,~ paraliza~ao das fabricas de fecula em Santa Catarina, 
em virtude das enchentes, e tambem a bai xa oferta de raiz no proprio Estado de Sao Paulo, causada 

pel a redu~ao de area e incidencia_ de bacteriose. 

Na Regiao Sul, o Estado do Parana foi o que apresentou a maior expansao de area, naordem de 23,29%, 
acompanhado do Estado de Santa Catarina com (+6,25%), aumento este, motivado pelo excelente pre~o 

alcan~ado pela raiz nesta safra, com grande procura de manivas. Entretanto, no Estado do Rio Gra~ 
de do Sul a area destinada a colheita em 1985 apresenta redu~ao de 0,67%, situando-se em 126 418ha, 
em virtude da substitui~ao parcial da ~andioca pelas lavo~ras do milho e soja em Municipios das Mi 
crorregioes Homogeneas TRITICULTORA DE CRUZ ALTA, COLONIAL DAS MISSOES e COLONIAL DE SANTA ROSA. 

No Parana, cerca de 80% dos 90 000 ha previstos ja encontram-se plantados, devendo o restante ser 
efetivado ainda no mes de novembro. 

As condi~oes meteorologicas do mes de outubro, tern sido favoraveis tanto as atividades de plantio 
como tambem ao melhor desenvolvimento das lavouras em andamento. 

A disponibilidade de ramas tern sido suficiente e esta sendo comercializada por pre~os, que oscilam 
entre Cr$ 18.000,00 a Cr$ 20.000,00 o metro cubico. As variedades mais plantadas sao a Schwambach 
(Mico), Fitinha, Fibra e Olho Junto, ~mpregando-se de 4 a 5m3 de ramas por hectare. 

As lavouras em andamento, de urn modo geral, atravessam a fase de tratos culturais em estagios de de 
senvolvimento vegetative, sendo que as mais adiantadas encontram-se em estagios de forma~ao de rai 
zes. Nas lavouras em desenvolvimento, vern sendo realizadas as capinas, objetivando o controle de 
ervas daninhas. 

Na Regiao Centro-Oeste,a tendencia de aumento da area destinada a colheita na proxima safra foi ve 
rificada nos Estados de Mato Grosso do Sul (+23,85%), Mato Grosso (+9,33%) e Goias (+11 ,04%), enqua~ 

to que no Distrito Federal a tendencia do plantio foi de manter-se nos mesmos niveis da area a ser 
colhida nesta safra. 

Em Mato Grosso do Sul, onde o aumento de area foi o mais expressive, tal incremento foi conseqUencia 
direta dos bons pre~os recebidos pelos produtores nesta ultima safra, alem da instala~ao de novas 

fecularias no Estado, elevando assim a area produtiva da proxima safra para 25 000 ha. 

Em Goias,o aumento no cultivo veio com os primeiros i ncent i ves nas regioes do medio norte goiano, 
predominando o cultivo de subsistencia e para consumo de industrias rurais ou de pequeno porte. 

No Distrito Federal, este produto e de dificil acompanhamento e teve a estimativa de plantio para a 
proxima safra igual a deste ano, com 360 ha cultivados, dos quais 300 ha deverao ser ·colhidos em 
1985, proporcionando uma produ~ao de 2 400 t,se obtido o rendimento medio de 8 000 kg/ha. Ressal 
ta-se que a mandioca colhida e a de "urn ano". 
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11. MILHO (em grao) 

As perspectivas de plantio no Centro-Sul indicam que a cultura devera ocupar uma area 
de 8 982 250 ha, menor em 3,63% que a· colhida em 1984. A produrt:ividade media esperada e de 
2 161 kg/ha, maior em 3,89% e a producao esperada situa-se em 19 415 611 t. 

A Regiao Sul continua sendo a maior produtora, seguida da Sudeste e Centro-Oeste. 

Na Regiao Sudeste a producao devera crescer 4,32%, com urn total de 5 995 121 t. Este aumento da prQ 
ducao deve-se as perspectivas de melhoria do rendimento media, vista que a area de cultivo decresce 
em Minas Gerais, Espirito Santo e Sao Paulo e apenas no Rio de Janeiro tern urn ligeiro crescimento. 

Em Minas Gerais,a area decresce 1,10%, passando a ser de 1 522 358 ha, eo rendimento media cresce 
7,92%, passando para 799 kg/ha. A producao esperada e de 2 738 722 t. 

No Espirito Santo, a area decresce em 2,53%, passando para 130 415 ha e o rendimento media cresce 
20,34%, passando para 1 923 kg/ha e a producao situa-se em 250 780 t. Neste 19 levantamento foi con 
firmada a tendencia da diminuicao de area em 20 Municipios e apenas 13, destacando-se IBATIBA e IQ 
NA, que estao se beneficiando do PROVARZEAS, esperam aumento na area. 0 principal fator e o desvio 
da mao-de-obra para a cultura do cafe, que da uma maior rentabilidade, alem da falta de credito e 
temeridade com as condicoes climaticas, pais ha 3 safras acorremestiagem. Ate o momenta, ja foram 
comercializados 999 632 kg de sementes, volume este inferior ao comercializado em identico mes dasa 

\ -
fra anterior. Quanta a assistencia tecnica, a EMATER estima que ira atender cerca de 20 DOD produtQ 
res, com uma area em torno de 70 DOD ha, e a rede bancaria estadual, somada ao Banco do Brasil, es 
tava com 3 345 projetos para financiar uma area da ordem de 26 134 ha, assistencia crediticia esta 
men or que a da safra 83/84 ( 4 243 projetos para uma area de 37 169 ha). 

Quanta ao Rio de Janeiro, o estagio atual da cultura e o prepare do solo e plantio, com uma area 
prevista de 46 072 ha, maior em apenas 0,43% que a colhida na safra anterior. 0 rendimento media es 
perado e de 1 600 kg/ha maior em 9,44%. Segundo informacoes das COREAs e COMEAs o uso de sementes 
selecionadas tern sido grande. A producao esperada e de 73 715 t. 

Em Sao Paulo, a evolucao dos precos medias reais recebidos pelos produtores nos primeiros meses de 
1984 mostrou-se superior a do ano passado, embora se deva salientar que o primeiro semestre de 1983 
foi caracterizado como urn dos periodos mais criticos para a comercializacao do produto, desde 1977. 
Entretanto, a queda rea 1 dos pre cos frustrou a expectati va de boa rentabi 1 i dade, que comparada aos e 
levados precos alcancados pela soja, feijao e algodao, configuram urn quadro de desestimulo para a 
cultura. 

A gradativa reducao do subsidio ao Credito Agricola implica uma decisao cada vez mais capitalistado 
produtor quanta ao que plantar, buscando culturas mais rentaveis. Assim, tudo indica que o milho PQ 
dera perder area para a soja e algodao em regioes onde a substituicao for possivel, e quando nao, CQ 
moe o caso da Regiao de Sorocaba, onde a concentracao maior e de pequenos produtores, a opcao pod~ 
ra se voltar para 0 feijao, cultura que apresentou melhores precos. 

Assim, a area de cultivo devera ser de 1 201 600 ha, menor em 1,52% do que a colhida na safra an 
terior e com urn rendimento media esperado de 2 440 kg/ha, maior em 2,61 %, e aguardada uma producao 
de 2 931 904 t. 

Para a Regiao Sul, e prevista uma producao de 11 078 510 t, menor em 2,07% que a colhida em 84. 

A area de plantio e prevista em 4 931 428 ha, menor em 6,36%, pois o Parana e o Rio Grande do Sul a 
presentam decrescimo, enquanto Santa Catarina apresenta urn pequeno acrescimo. Quanta ao rendimento 
media, e esperada uma melhoria de 4,61 %, devendo chegar a 2 247 kg/ha. 

No Parana, levantamento de campo realizado pelas COREAs, indicam uma area a ser plantada da ordemde 
2 200 ODD ha, menor em 10,09% que a colhida na safra anterior, quando a maior parte da producao te 
ve uma baixa cotacao, ocasionando para esta safra uma menor area de plantio. As condicoes do mes de 
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outubro, foram favoraveis tanto ao preparo do solo, quanta a semeadura, estimando-se que aproximad! 
mente 65% da area prevista ja foram plantadas . As variedades de sementes que estao tendo a prefere~ 
cia dos agricultores sao principalmente: C-111, C-259, C-511, AG-162, AG-301, AG-401, AG-501, Pio~ 

neer 68-?2, entre outras, que estao sendo compradas numa faixa de prec;os que varia entre Cr$ 68,000/ 
75.000, a saca de 40 kg, dependendo da variedade. As lavouras ate entao instaladas, de . urn modo g! 
ral, apresentam urn born aspecto, e atravessam os estagios de germinac;ao e de desenvolvimento veget! 
tivo e a unica pratica agrTcola observada ate o momenta sao as capinas . As atividades de plantio d! 
verao se estender ate 0 final do mes de dezembro, devendo ser bastante intensificada no decorrer do 
proximo mes. · Confi rmando-se a area, ora pre vista, e tomando-se por base o rendimento medi o de 
2 500 kg/ha, maior em 13,28% que o obtido na safra passada, espera-se uma produc;ao de 5 500 000 t. 

Em Santa Catarina, a cultura encontra-se na fase de plantio, que devera se estender ate janeiro. As 
perspectivas continuam a ser de pequeno acrescimo, 1,01% na area a plantar, situando-a em 
945 628 ha, em face da necessidade de atender a suinocultura e a avicultura. As vendas de sementes 
sofreram uma queda, indicando maior uso de sementes proprias. 0 rendimento medio e esperado em 
2 500 kg/ha, menor em 0,20% e a produc;ao devera ser de 2 364 070 t. 

No Rio Grande do Sul, as perspectivas para a proxima safra, que ja se mostravam desfavoraveis ha al 
gum tempo, vern confirmando as expectativas de reduc;ao da area de cultivo na medida em que avanc;a o 
perTodo de semeadura, mostrando que esta queda devera ser de 5,17%, situando a area em to! 
no de 1 785 800 ha. Os baixos prec;os observados no mercado, a recessao das criac;oes de aves esuinos 
e da produc;ao leiteira, bern como os altos custos de implantac;ao das lavouras, estao levando os pr~ 
dutores nao so a reduzirem a area de plantio,mas, tambem, a utilizarem nTveis mais baixos de aduba 
c;ao, comprometendo a produtividade da proxima safra que devera ficar ao redor de 1 800 kg/ha, menor 
em 4,96%. 0 armazenamento precario a nivel de estabelecimento e a deficiencia de maquinas para o 
plantio, de trac;ao animal, tambem sao apontados como fatores negatives. A produc;ao e aguardada em 
3 214 440 t. 

Verificaram-se reduc;oes de plantio em todas as Microrregioes do Estado, variando desde o maximo de 
-21 340 ha na MRH-325 (Colonial de Irai) ate o mTnimo de -230 ha na MRH-308 (Porto Alegre). 

Para a Regiao Centro-Oeste, a produc;ao esperada e de 2 341 980 t, maior em 0,57% que a colhida em 
84, com urn aumento de 3,11% na area de cultivo. 

No Mato Grosso do Sul,a area a ser plantada situa-se em 140 000 ha, maior em 8,77% que a que foi co 
lhida na safra anterior, devido as perspectivas de prec;o, aos ganhos de produtividade que vern sendo 
obtidos a cada safra, levando os produtores a substitufrem o arroz pelo milho. A produc;ao devera ser 
de 280 000 t maior em 6,78% eo rendimento media situa-se em 2 000 kg/ha, menor em 1,82%. 

Em Mato Grosso, tambem ocorre a substituic;ao do arroz pelo milho, devido as maiores facilidades no 
trato cultural, menor risco da cultura, a boa produtividade,a comercializac;ao que e razoavel e, 
o prec;o minima considerado melhor que o estipulado para o arroz, alem de ser uma cultura de subsi~ 

tencia para o estabelecimento rural como urn todo. Mas a cultura tambem encontra fatores que limitam 
o seu crescimento, tais como o prec;o da semente (Cr$ 65.000 a saca), que e considerado urn prec;oalto 
e a falta/ou limitac;ao de recursos, para investimento em novas derrubadas, para formac;ao de·culturas 
permanentes ou pastagens, onde o milho e plantado nos dois primeiros anos, como forma de diminuiros 
custos. 

Assim, a area de cultivo situa-se em 226 647 ha, maior em 9,66% do que a colhida em 84 e com urn ren 
dimento media esperado em 1 698 kg/ha, maior em 3,10%, e aguardada uma produc;ao de 384 780 t. 

Em Goias, a cultura mantem-se equilibrada em relac;ao as ultimas safras, correspondendo a principal 
opc;ao dosprodutorestantoparasuprir as necessidades locais, quanta para a comercializac;ao que tern 
sido garantida. A area e de 780 000 ha, sofrendo urn pequeno acrescimo de 0,31% em relac;ao a ultima 
safra, e a produc;ao devera ser de 1 670 000 t, com urn rendimento media esperado de 2 141 kg/ha, me 
nor em 3,30%. 

32 



IBGE/CEPAGRO PROGNOSTICO DA PRODUCAO AGRICOLA OUTUBR0/84 

Para o Distrito Federal, a area a ser plantada .devera ser de 4 000 ha, maior em 33,33% que a colhi 
da na safra anterior e com urn rendimento medio esperado de 1 800 kg/ha, maior em 15,31%, e esperada 
uma produ~ao de 7 200 t. 0 aumento do rendimento media deve-se ao fato da cultura este ano ser pla~ 
tada em areas anteriormente ocupadas com a soja. As variedades mais cu1tivadas sao a CARGILL-111 e 
511, AG-401 e PIONEER 6845. 

12. SOJA (em grao) 

Com base nos dados recebidos das Regioes produtoras do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
pode-se prever para 1985, uma area plantada ou a plantar de 9 708 282 ha, apresentando urn incremen 
to da ordem de 3,48%, quando comparada a safra do ano anterior. 

As regioes produtoras prognosticadas, mostram urn rendimento medio de 1 739 kg/ha contra 1 652 obti 
dos em 1984, permitindo uma previsao para 1985 de 16 884 970 t de soja em grao. 

Na Regiao Sudeste, nota-se urn acrescimo de 7,01% na area a ser plantada. 0 Estado de Minas Gerais 
tern a maior par:icipa~ao no aumento da area,registrando urn acrescimo de 16,30%, comparado como da 
do de area ainda a ser colhida em 1984. Sao Paulo informa que, na falta ce op~oes mais rentaveis de 
cultivo, particularmente o milho, urn dos principais concorrentes da soja, ocorreu uma pequena expan 
sao para a safra de 1985, em torno de 0,60% em confronto com a anterior, nao sendo mais o fato atri 
bufdo aos pre~os recebidos pelos produtores, conquanto considerados satisfatorios,situaram-se abai 
xo das expectativas iniciais. 

Na Regiao Sul,constata-se uma redu~ao de area a ser plantada nos Estados do Parana (-1 ,28%) e San 
ta Catarina (-2,43%) eo Rio Grande do Sul apresenta urn acrescimo de (1 ,01%). Em media houve dimi 
nui~ao de area na Regiao Sul em 0,02% para a safra de 1985. 

0 Parana informa que as ultimas pesquisas de campo, acusam na condi~ao de inten~ao de plantio uma 
area da ordem de 2 150 000 ha que se confirmada sera cerca de 1,28% menor que a area cultivada na 
safra anterior. 

Redu~ao esta, proveniente de fatores relacionados aos baixos pre~os com que foi comercializada a maior 
parte da produ~ao da safra anterior, bern como o do VBC (Valor Basico de Custeio) fixada pelo Gove~ 

no. As opera~oes de preparo do solo e plantio desenvolvem-se em todas as regioes produtoras do Est~ 
do, estando mais adiantados no norte e oeste paranaense e estima-se que no final de outubro cerca 
de 50% da area prevista ja se encontrava preparada, e cerca de 15% semeada. 

As variedades mais procuradas e utilizadas pelos sojicultores sao a Parana, Davis, Bragg, Vi~osa, 

IAC-5 e FT-1 entre outras, cujos pre~os estao oscilando entre Cr$ 42.000 e Cr$ 48.000, a saca de 50 

quilos, para pa·:Jamento a vista. 

As lavouras ja instaladas passam pelo estagio de germina~ao, beneficiadas pelas condi~oes meteoro 

logicas satisfatorias. 

As possibilidades de produ~ao em 1985, quando se admite urn rendi men to medi o de 2 200 kg/ha, e confi~ 
mando-se a area inicialmente prevista e da ordem de 4 730 000 t de graos. 

Em Santa Catarina,a cultura encontra-se em fase de plantio. Justifica-se o decrescimo devido a subs 
titui~ao de areas outrora plantadas com a leguminosa e que nesta safra estao sendo ocupadas pelo con 

sorcio feijao-milho. 

A area a ser plantada ou a plantar em 1985 e de 410 000 ha e o rendimento- medio esperado e em torno 
de 1 300 kg/ha. 

No Rio Grande do Sul,a area a ser plantada com a soja para a safra de 1985 foi estimada em recentes 

pesquisas de campo, em 3 678 417 ha, constatando-se uma eleva~ao em torno de 1,01% em rela~ao a sa 
fra anterior. 

0 menor nivel de utiliza~ao de insumos basicos devera comprometer a produ:ividade, normalmente, ob 
servada e desta forma, com o rendimento medio inicialmente previsto em l 450 kg/ha,e esperada, pr~ 
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liminarmente, uma produ~ao de 5 333 705 t, inferior em 1,51 % a obtida em 1984. 

Na Regiao Centro-Oeste,constata-se uma expansao de 11,63% na area plantada au a plantar, em 1985. 

Em Mato Grosso do Sul,a area prevista a ser plantada, situa-se em 1 200 000 ha, como acrescimo de 
1,74% em rela~ao a safra anterior. Como rendimento media de 1 800 kg/ha, preve-se a colheita de 

2 160 000 t de soja em grao, indicando urn aumento de 7,86% na produ~ao . A expansao de area plant~ 

da, embora em nivel inferior ao incremento observado na safra anterior, relaciona-se a ~ubstitui~ao 
da cultura de arroz pel a soja,que apresenta maior seguran~a de produ~ao com maior resistencia aos p~ 
riodos deestiagem. Ng Mato Grosso, a cultura apresentou urn incremento de 32,27% na area plantada, 
atingindo 711 950 ha contra 538 269 ha colhidos~m 1984. 

Varios fatores contribu1ram para a expansao de area da cultura: 

1 - Cu1tura de relativo trato no que se refere a: mecaniza~ao, existencia de varieda 
des adaptadas, facilidades de aquisi~ao de sementes, e sobretudo menor susceti 
bilidade a periodo de veranico normalmente, ocorrem em todas as safras. 

2 - Perspectivas de boas cota~oes no mercado internacioni!l e no mercado interno; fize 

ram com que muitos produtores de arroz optassem pela cultura da soja e observ~ 

ram-se plantios em areas novas de 19 ano ou mesmo em areas visando recupera~ao de 
velhas pastagens improdutivas . 

3 - Existencia de Cooperativas incentivando o plantio, atraves de faci 1idades de credi 
to, fornecimento de insumos apropriados, armazenamento, comercializa~ao, alem de 
fazer pesqui sas no campo com a fi na 1 i dade de ori en tar os produtores da Cooperva 1 e 
em Diamantino, Coopacel em Rondonopolis e Coopercana em Barra do Gar~as. 

4 - Instala~ao no Estado de estruturas de secagem e armazenamento da cultura por fir 
mas particulares e Orgaos Oficiais como a Casemat e Cibrazem. 

Para fazer frente ao baixo VBC estipulado para este cultivo, com necessidade de grande volume de r~ 
cursos proprios do produtor, os mesmos vern contornando esta situa~ao, junto, principalmente, aos fo! 
necedores de adubo, dando uma entrada em dinheiro e comprometendo-se a entregar o produto (soja) na 
epoca da colheita, correspondente ao seu debito. Embora com prejuizos para o produtor, vista esse 
debito ser calculado a pre~o do saco de soja na epoca da aquisi~ao do adubo, mesmo assim, o prod~ 

tor acha vantagem, pais caso contrario ficaria impossibilitado de plantar.sendo o prejuizo maior em 
fun~ao inclusive da ociosidade das estruturas montadas para a produ~ao. 

Em Goias, constata-se uma expansao do cultivo da soja da ordem de 11 ,46%,destacando-se as r,1icrorre 

gioes Homogeneas do Planalto Goiano (355), Alto Araguaia Goiano (356), Serra do Caiapo (357) e Sude~ 
te Goi a no ( 359), representando 66,68% da pre vi sao tot a 1 do Est ado, ou seja, 433 395 ha dos 650 000 ha 
previ stos para a safra de 1985. A produ~ao esperada situa-se em 975 000 t e o rendimento medi o em 
1 500 kg/ha. Essa expansao e devida aos incentivos que OS produtores obtiveram para 0 plantiodas~ 

ja, todavia a efetiva~ao do plantio dependera da libera~ao de recursos nessa oportunidade. 

No Distrito Federal, a soja eo principal produto cultivado, constatando-se uma expansao na area a 
ser plantada, em rela~ao a safra anterior, de 33,33%. Devem ser plantados 40 000 ha que deverao pr~ 
porcionar 80 000 t, se obtido o rendimento media de 2 000 kg/ha. A instala~ao da industria de be 
neficiamento do produto trouxe maior estimulo aos produtores, consequentemente, houve aumento da 
area plantada, que tambem decorre da incorpora~ao de areas antes cultivadas com arroz e as ocupadas 

cqm pastagens. A variedade mais cultivada e a Cristalina. 

13. TOMATE 

As perspectivas do cultivo do tomate no.Centro-Sul, para a safra de 1985, indicam uma 

expansao da area a plantar de 1,47%, ou seja, devera passar de 34 060 para 34 560 ha. Este acresci 
mo deve-se principalmente as Regioes Sudeste e Centro-Oeste, onde as estimativas superam a area co 
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lhida na safra anterior . A Regiao Sul apresenta urn decrescimo de 4,85%, com todos as Estados aprese~ 
tando redu~ao da area cultivada. Com uma produtividade de 36 663 kg/ha, inferior 2,61 % quando camp~ 

rada a alcan~ada em 84, aguarda-se uma produ~ao de l 267 058 t. 

0 Estado de Minas Gerais informa uma area plantada ou a plantar de 5 000 ha, maior l3,56%quea pla~ 
tada na safra anterior. Com produtividade esperada de 36 357 kg/ha, inferior em 6,22% a estimada em 
84, preve-se uma produ~ao da ordem de 181 834 t. 

A area a ser cultivada no Espfrito Santo e de l 071 ha, superior 10,41 % a plantada na safra ante 
rior. Esperando-se produtividade de 52 412 kg/ha, maior em 8,77% quando comparada com a esperada em 

1984, aguarda-se uma produ~ao de 56 133 t. 

Nesse ana, como nos anteriores nao se encontrou comercializa~ao de sementes, o produtor utiliza se 
mentes proprias. 

No Rio de Janeiro,a primeira estimativa para a area a ser cultivada, indica U] decrescimo de 6,33%, 
sendo estimada em 2 353 ha. 0 GCEA-RJ aponta como causa principal desta diminui~ao as altos custos 
de produ~ao da cultura. Esperando-se obter urn rendimento media de 47 700 kg/ha, superior 0,74% ao 
que foi estimado na safra anterior, e prevista uma produ~ao de 112 238 t. Em Sao Paulo, as altas {e~ 
peraturas e estiagem ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro provocaram matura~ao precoce e fo~ 

~ada dos frutos, o que favoreceu a incidencia de molestias (podridao apical e vira-cabe~a), prejud~ 
cando a produtividade do tomate envarado. As mesmas adversidades climaticas atingiramoproduto des 
tinado a industria, levando a que , a maior parte dos plantios fosse ad iada para 0 mes de mar~o. 

A qualidade apresentada pelo tomate rasteiro foi excepcional, a ponto de os produtores o desviarem, 
em quantidades consideraveis, para o mercado de mesa, obtendo dessa forma, pre~os mais compensad~ 

res que os oferecidos pelas industrias . Estas que ja contavam de in1cio com menor volume de mat~ 

ria-prima para cumprimento de metas pre-estabelecidas, tiveram a situa~ao agravada. Como conseq~e~ 
ciao extrato atualmente comercializado exibe qualidade inferior. Assim, para a proxima safra a 
area cultivada devera apresentar decrescimo na do tomate envarado e acrescimo na do tomate rastei 
ro, ficando estimada em 19 170 ha, superior l ,16% a plantada em 1984. Com produtividade esperada de 
37 490 kg/ha, 3,60% menor que a estimada na safra anterior, espera-se uma produ~ao de 718 682 t. 

No Parana,as ultimas informa~oes procedentes das COREAs, indicam uma area a ser plantada de 920 ha, 
menor 16,89% que a colhida na safra anterior. 0 motivo principal desta redu~ao, sao os baixos pr~ 

~os com que foi comercializada a produ~ao de 1984, notadamente na epoca de concentra~ao da colhei 
ta. 

Ate o momenta, estima-se que 70% da area prevista ja se encontra transplantada, devendo o restante 

ser efetivado no decorrer do mes de novembro. 

As variedades mais plantadas sao YAKOTA, KADA, IMPERADOR, SAKAI, ANGELA e SANTA CRUZ, cujas sementes 
foram adquiridas por pre~os que oscilam entre Cr$ 58.00~/65.000 o quilo. 

Considerando-se 45 000 kg/ha de produtividade, 10,22% a mais que a da safra anterior, e prevista 
uma produ~ao de 41 400 t. 

Em Santa Catarina.a cultura esta em fase de tratos culturais. Numa area plantada de l 500 ha, infe 
rior 4,46% a colhida em 1984; e uma produtividade de 28 000 kg/ha, 8,85% menor que a alcan~ada na 
safra anterior, e previsto urn volume de produ~ao da ordem de 42 000 t. 

0 Rio Grande do Sul informa neste lQ prognostico uma expansao de apenas 0,03% no 1ndice de produt~ 

vidade, isto e, passou de 15 896 rara 15 900 kg/ha. Numa area a ser plantada de 2 843 ha, inferior 

em 0,39% a colhida na safra anterior, espera-se uma produ~ao de 45 204 t . 

A area prevista a ser plantada em Mato Grosso do Sul, situa-se em 135 ha, com acrescimo de 32,35% 
em rela~ao a safra anterior. Com rendimento medio de 27 000 kg/ha, inferior 0,58% ao obtido em 

1984, e aguardada uma produ~ao de 3 645 t . 
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Em Mato Grosso, o cu1tivo do tomate e uma atividade a1tamente rotativa, em que nao ha tradi~ao dos 
produtores em p1anta-1o. 0 que se nota sao produtore~ come~ando, e outros saindo da ativida 
de. Assim, a area a ser cu1tivada e de apenas 58 ha, superior 11 ,54% a p1antada na safra anterior. 
Com produtividade de 25 724 kg/ha, menor em 2,51% quando comparada a esperada em 1984, e prevista 
uma produ~ao de 1 492 t. 

A area a ser p1antada em Goias, apresenta uma redu~ao de 2,26%, passando para 1 300 haem 1985.0 1n 
dice de produtividade esperado e de 41 000 kg/ha, 0,27% a menos que o esperado na safra anterior. 

Espera-se obter uma produ~ao da ordem de 53 300 t. 

0 GCEA-DF optou pe1a manuten~ao dos dados da safra de 1984, como estimativa para 1985, pais, podera 
haver ou na?, incrementos no plantio do tomate rasteiro, o que acarretaria mudan~as sensiveis nos 

dados . 

Assim sendo, espera-se que sejam cu1tivados 210 ha, que proporcionarao uma produ~ao de 11 130 t, se 

for alcan~ada a produtividade de 53 000 kg/ha. 
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