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Por decisão editorial, a partir do ano de referência de 2017 a publicação passou a ser divulgada em duas partes. 

A primeira parte corresponde a um informativo contendo comentários analíticos ilustrados com tabelas e 

gráficos que destacam os principais resultados do estudo/pesquisa, e é disponibilizada tanto em meio impresso 

como em meio digital (formato pdf) no portal do IBGE na Internet. A segunda parte, constituída por estas Notas 

técnicas, entre outros elementos textuais, apresenta considerações de natureza metodológica sobre o 

estudo/pesquisa, sendo veiculada apenas em meio digital (formato pdf) no portal. 
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Apresentação 
Com a presente publicação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulga as 
informações da Pesquisa da Pecuária Municipal - PPM, referentes ao ano de 2018, contemplando os 
principais efetivos dos rebanhos, a produção de origem animal e a produção da aquicultura 
(piscicultura, carcinicultura e malacocultura). 
A PPM constitui a principal fonte de estatísticas sobre os efetivos das espécies animais criadas e dos 
produtos da pecuária, com informações relevantes para os planejamentos público e privado desse 
segmento econômico, bem como para a comunidade acadêmica e o público em geral. 

Por decisão editorial, cabe destacar que, a partir do ano de referência de 2017, a publicação 
da PPM passou a ser segmentada em duas partes. A primeira corresponde às notas técnicas da 
pesquisa, aqui apresentadas, que reportam considerações de natureza metodológica sobre a 
investigação, acrescida de um Anexo contendo o questionário utilizado na coleta. Este conteúdo é 
veiculado apenas em meio digital (formato pdf) no portal do IBGE na Internet. A segunda parte constitui 
um informativo com comentários analíticos ilustrados com tabelas e gráficos, em que se destacam os 
principais resultados da pesquisa. Este conteúdo é disponibilizado tanto em meio impresso como digital 
(formato pdf) no portal do IBGE na Internet. 

As informações ora apresentadas também podem ser acessadas no portal do IBGE na Internet 
e no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, que possibilita ainda a construção de tabelas 
para todos os níveis de divulgação da pesquisa – Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, 
Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, e Municípios.  

O IBGE agradece a todos que auxiliaram na construção dos dados da PPM 2018, 
especialmente aos órgãos de defesa agropecuária e empresas de assistência técnica e extensão rural 
estaduais, bem como às demais empresas, entidades e pessoas envolvidas, sem as quais a 
consecução desse trabalho não seria possível. 

Eduardo Luiz G. Rios Neto 
Diretor de Pesquisas 
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Notas técnicas 
A Pesquisa da Pecuária Municipal - PPM tem por objetivo obter informações sobre os efetivos das 
espécies animais criadas e dos produtos da pecuária e aquicultura em todos os municípios do País.  

Âmbito da pesquisa 
No levantamento dos dados da PPM, são considerados, para cada espécie animal ou produto 
pesquisado, as peculiaridades regionais, os órgãos envolvidos no setor da pecuária, os aspectos 
zootécnicos (raças e técnicas de criação) e ainda os recursos existentes em cada município para a 
realização da coleta. 

As variáveis investigadas são levantadas em toda a área geográfica no município. Isso significa 
que além dos estabelecimentos agropecuários consideram-se também os estabelecimentos militares, 
coudelarias particulares ou jóqueis-clubes e quaisquer criações particulares mantidas por pessoa física 
ou jurídica em imóveis das zonas urbana, suburbana ou rural. 

Metodologia da coleta 
Os dados são obtidos pela Rede de Coleta do IBGE, mediante consulta a entidades públicas e privadas, 
produtores, técnicos e órgãos ligados direta ou indiretamente à produção, comercialização, 
industrialização, fiscalização, fomento e assistência técnica à agropecuária. 

A coleta de dados baseia-se em um sistema de fontes de informação representativo de cada 
município, gerenciado pelo Agente de Coleta do IBGE, que obtém os informes e subsídios para a 
consolidação dos resultados finais. 

A unidade de investigação da PPM é o município. 

O efetivo dos rebanhos tem como data de referência o dia 31 de dezembro do ano em questão. 

A produção pecuária tem como referência o período de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano 
de referência. 

Conceituação das variáveis investigadas 
alevinos  Produção total (em milheiros) de formas jovens de peixes obtida no município durante o ano 
de referência da pesquisa. 

aquicultura  Atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total 
ou parcialmente em meio aquático. Na PPM, considera-se apenas a criação de animais. As produções 
de animais oriundos da pesca extrativa de estabelecimentos de lazer (pesque-pague), de hotéis-fazenda e 
de animais ornamentais não são objeto de pesquisa. 

bovinos  Total de mamíferos das espécies Bos indicus (boi indiano) ou Bos taurus (boi europeu), 
independentemente de sexo, idade, raça ou finalidade (corte, leite ou trabalho). 

bubalinos  Total de mamíferos da espécie Buballus buballis, independentemente de sexo, idade ou 
finalidade (corte ou leite). 

camarões  Produção total (em kg) de camarões de água doce ou salgada, criados em cativeiro, obtida 
no município durante o ano de referência da pesquisa, independentemente da espécie e idade, 
vendidos vivos ou in natura frescos ou resfriados. Não se consideram camarões ornamentais, 
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camarões congelados e processados (filetados, embalados, pratos prontos etc.). 

caprinos  Total de mamíferos da espécie Capra aegagrus hircus (bodes, cabras e cabritos), 
independentemente de sexo, idade ou finalidade (corte ou leite). 

casulos  Produção total (em kg) de casulos do bicho-da-seda obtida no município durante o ano de 
referência da pesquisa. 
codornas Total de aves da espécie Coturnix coturnix destinadas à produção de ovos e abate, 
independentemente de sexo ou idade. 

equinos  Total de mamíferos da espécie Equus caballus (cavalos, éguas, potros e potrancas). 

galináceos  Total de aves da espécie Gallus gallus (galos, galinhas, frangas, frangos, pintos e 
pintainhas). 

galinhas  Total de aves fêmeas da espécie Gallus gallus destinadas à produção de ovos, 
independentemente do destino da produção (consumo, industrialização ou incubação). Inclui poedeiras 
e matrizeiras. 

lã bruta Quantidade total (em kg) de lã bruta (quer seja de velo, de garreio ou de cordeiro) obtida no 
município durante o ano de referência da pesquisa. 

larvas e pós-larvas de camarões  Produção total (em milheiros) de formas jovens de camarões obtida 
no município durante o ano de referência da pesquisa. 

leite de vaca Quantidade total de leite (em litros) produzida, durante o ano de referência da pesquisa, 
pelas vacas ordenhadas no município. 

matrizes de suínos  Total de fêmeas de suínos da espécie Sus scrofa destinadas à reprodução, ainda 
que não tenham reproduzido. 

mel de abelhas  Produção total (em kg) de mel (de abelhas criadas em apiários) obtida no município 
durante o ano de referência da pesquisa. 

moluscos  Produção total (em kg) de ostras, vieiras e mexilhões de água doce ou salgada, criados em 
cativeiro, obtida no município durante o ano de referência da pesquisa, independentemente da espécie 
e idade, vendidos vivos ou in natura frescos ou resfriados. 

outros animais da aquicultura  Valor da produção de outros animais oriundos de criatórios aquícolas 
(rãs, jacarés etc.) obtida no município durante o ano de referência da pesquisa. 

ovinos Total de mamíferos da espécie Ovis aries (ovelhas, carneiros e borregos), independentemente 
de sexo, idade ou finalidade (lã, corte ou leite). 

ovinos tosquiados Ovinos de qualquer idade ou sexo, pertencentes ao rebanho do município, que 
foram tosquiados durante o ano de referência da pesquisa para fins de produção de lã. 

ovos  Produção total (em dúzias) de ovos de galinha ou de codorna obtida no município durante o ano 
de referência da pesquisa. 

peixes  Produção total (em kg) de peixes criados em cativeiro, obtida no município durante o ano de 
referência da pesquisa, independentemente da espécie e idade, de água doce ou salgada, vendidos 
vivos ou in natura frescos ou resfriados. Não se consideram peixes ornamentais, peixes congelados e 
processados (filetados, embalados, pratos prontos etc.). 

preço médio pago ao produtor  Média dos preços recebidos pelos produtores, ponderados pelas 
quantidades comercializadas, no ano de referência da pesquisa. 

sementes de moluscos  Produção total (em milheiros) de formas jovens de moluscos obtida no 
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município durante o ano de referência da pesquisa. 

suínos  Total de mamíferos da espécie Sus scrofa (porcos e porcas), independentemente de sexo, 
idade ou finalidade. 

vacas ordenhadas Vacas mestiças ou de raça (de corte, de leite ou de dupla aptidão) existentes no 
município e que foram ordenhadas em algum período no ano de referência da pesquisa, quer seja para 
autoconsumo, transformação em queijos, manteiga etc., quer seja para venda. 

valor da produção  Produção obtida, multiplicada pelo preço médio pago ao produtor. 

Disseminação dos resultados 
Os comentários analíticos são apresentados no informativo da pesquisa, disponibilizado em versão 
impressa e digital, que pode ser acessado na página da PPM, no portal do IBGE na Internet.  

Os resultados completos da pesquisa estão disponibilizados na página da PPM, no portal do 
IBGE, e no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA, que possibilita ainda a construção de 
tabelas para todos os níveis de divulgação da pesquisa – Brasil, Grandes Regiões, Unidades da 
Federação, Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, bem como Municípios – segundo a perspectiva 
de interesse dos usuários. 

Cabe ressaltar que, de acordo com a política de revisão de dados utilizada na pesquisa, ao 
divulgar os dados de um ano, são revistos os resultados do ano anterior. Excepcionalmente este ano 
foram revisados os dados de dois anos anteriores. Assim, os resultados completos da PPM 2018 e os 
resultados revistos de 2016 e 2017 podem ser acessados, permitindo a elaboração de séries históricas 
mais longas da pesquisa. 

Regras de arredondamento 
Tendo em vista que as informações são coletadas em reais e tabuladas em mil reais (R$ 1 000), para 
cada linha das tabelas de resultados, as informações de uma determinada variável foram somadas, 
dividindo-se os valores por 1 000 somente no momento da totalização desta linha para esta 
determinada variável. O arredondamento, após a divisão, foi feito aumentando-se de uma unidade a 
parte inteira do total da variável, quando a parte decimal era igual ou superior a 0,5. Por esse motivo, 
podem ocorrer pequenas diferenças de arredondamento entre os totais apresentados e a soma das 
parcelas em uma mesma tabela. 
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Anexo  

Questionário da Pesquisa da Pecuária Municipal 2018 
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 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI 
Rio Grande do Sul 

 Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RS  

 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
Mato Grosso do Sul 

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - AGRAER 
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul - FAMASUL 

Secretaria de Estado de Fazenda  
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Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul - SENAR-MS 
Mato Grosso 

Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT 

Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA 

Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária - IMEA 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
Goiás 

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER-GO 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA 
Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG 
Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - IMB 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação 

Distrito Federal 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Gerência de Saúde Animal  
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