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Cor ou Raça do Produtor - Tabelas no SIDRA 
Níveis territoriais: Brasil, Grande Região, Unidade da Federação, Coordenação 
Regional da Funai, Terra Indígena 
 

Tabela 8917 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição legal das terras, condição do produtor 
em relação às terras e sexo do produtor 

Tabela 8918 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição legal das terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8919 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por cor 
ou raça do produtor, sexo do produtor, escolaridade do produtor, condição do produtor em 
relação às terras, direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário e origem da 
orientação técnica recebida 

Tabela 8920 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por cor ou 
raça do produtor, sexo do cônjuge do produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8921 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário, sexo da pessoa que dirige o 
estabelecimento (produtor ou administrador), condição do produtor em relação às terras e 
grupos de área total 

Tabela 8922 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário, sexo da pessoa que dirige o 
estabelecimento (produtor ou administrador), finalidade principal da produção 
agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as atividades desenvolvidas no 
estabelecimento e residência da pessoa que dirige o estabelecimento 

Tabela 8923 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário, sexo da pessoa que dirige o 
estabelecimento (produtor ou administrador), grupos de atividade econômica e classe de 
idade da pessoa que dirige o estabelecimento 

Tabela 8924 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras e 
grupos e classes de atividade 

Tabela 8925 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição legal do produtor, sexo do produtor e 
condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8926 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição legal do produtor, existência de CNPJ, 
produtor possui DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) e direção dos trabalhos do 
estabelecimento agropecuário 



Tabela 8927 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição legal do produtor, classe de idade do 
produtor e grupos de área total 

Tabela 8928 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição legal do produtor, residência da 
pessoa que dirige o estabelecimento, finalidade principal da produção agropecuária do 
estabelecimento, renda obtida com as atividades desenvolvidas no estabelecimento e 
associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe 

Tabela 8929 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtor proprietário, 
concessionário ou assentado sem titulação definitiva, por cor ou raça do produtor, forma de 
obtenção das terras, sexo do produtor, classe de idade do produtor, grupos de área total 

Tabela 8930 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por cor 
ou raça do produtor, sexo do produtor, classe de idade do produtor, condição do produtor 
em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8931 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
residência da pessoa que dirige o estabelecimento, sexo da pessoa que dirige o 
estabelecimento (produtor ou administrador), condição legal do produtor e grupos de área 
total 

Tabela 8932 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
existência de energia elétrica, condição do produtor em relação às terras, residência da 
pessoa que dirige o estabelecimento, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8933 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
origem da orientação técnica recebida, sexo do produtor, condição do produtor em relação 
às terras, classe de idade do produtor e escolaridade do produtor 

Tabela 8934 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
origem da orientação técnica recebida, grupos de atividade econômica e grupos de área 
total 

Tabela 8935 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo estabelecimento, sexo do 
produtor, condição do produtor em relação às terras, classe de idade do produtor e 
escolaridade do produtor 

Tabela 8936 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo estabelecimento, origem da 
orientação técnica recebida, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8937 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo 
de prática agrícola, sexo do produtor, classe de idade do produtor, condição do produtor 
em relação às terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8938 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo 
de prática agrícola, associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem 
da orientação técnica recebida e grupos de área total 



Tabela 8939 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de adubação, sexo do produtor, classe de idade do produtor, escolaridade do produtor e 
forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo estabelecimento 

Tabela 8940 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de adubação, condição do produtor em relação às terras, associação do produtor à 
cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação técnica recebida e grupos de 
área total 

Tabela 8941 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de calcário e/ou outros corretivos do pH do solo, sexo do produtor, classe de idade do 
produtor, condição do produtor em relação às terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8942 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de calcário e/ou outros corretivos do pH do solo, origem da orientação técnica recebida e 
grupos de área total 

Tabela 8943 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de agrotóxicos, sexo do produtor, condição do produtor em relação às terras, escolaridade 
do produtor e associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe 

Tabela 8944 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de agrotóxicos, origem da orientação técnica recebida, forma de obtenção de informações 
técnicas recebidas pelo estabelecimento, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8945 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, sexo do produtor, classe de idade do produtor 
e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8946 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, uso 
de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, associação do produtor à cooperativa e/ou à 
entidade de classe, origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8947 - Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por cor ou raça do produtor, sexo do produtor, classe de idade 
do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8948 - Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por cor ou raça do produtor, escolaridade do produtor, origem 
da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8949 - Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, método utilizado 
para irrigação, sexo do produtor, classe de idade do produtor e existência de energia elétrica 



Tabela 8950 - Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, método utilizado 
para irrigação, condição do produtor em relação às terras, origem da orientação técnica 
recebida e grupos de atividade econômica 

Tabela 8951 - Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, método utilizado 
para irrigação, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8952 - Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por cor ou 
raça do produtor, tipo de recurso hídrico, sexo do produtor, classe de idade do produtor e 
condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8953 - Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por cor ou 
raça do produtor, tipo de recurso hídrico, grupos de atividade econômica e grupos de área 
total 

Tabela 8954 - Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por cor ou raça do produtor, tipo de unidade armazenadora, sexo 
do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8955 - Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por cor ou raça do produtor, tipo de unidade armazenadora, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8956 - Número de estabelecimentos agropecuários, Número de unidades 
armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das unidades 
armazenadoras, por cor ou raça do produtor, tipo de unidade armazenadora, grupos de área 
de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8957 - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
potência dos tratores, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8958 - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
potência dos tratores, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 8959 - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
potência dos tratores, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8960 - Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça 
do produtor, tratores, implementos e máquinas existentes no estabelecimento 
agropecuário, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8961 - Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça 



do produtor, tratores, implementos e máquinas existentes no estabelecimento 
agropecuário, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8962 - Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
veículos existentes no estabelecimento agropecuário, sexo do produtor e classe de idade do 
produtor 

Tabela 8963 - Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
veículos existentes no estabelecimento agropecuário, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8964 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica, sexo do 
produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8965 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica, origem da 
orientação técnica recebida e classes de valor da produção 

Tabela 8966 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica, tipo de prática 
agrícola e grupos de área total 

Tabela 8967 - Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, utilização das terras, 
condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e origem da 
orientação técnica recebida 

Tabela 8968 - Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, utilização das terras, sexo do 
produtor e grupos e classes de atividade 

Tabela 8969 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos agropecuários 
com pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários com laço de parentesco com o produtor, por cor ou raça 
do produtor, sexo, faixas de idade, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 8970 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, total, com 
laço e sem laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos 
agropecuários com laço e sem laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, 
temporários e parceiros, por cor ou raça do produtor, sexo, faixas de idade e grupos de área 
total 

Tabela 8971 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado sem laço 
de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários sem 
laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, temporários e parceiros, por cor ou 
raça do produtor, sexo, faixas de idade, condição do produtor em relação às terras e grupos 
de pessoal ocupado 



Tabela 8972 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado e Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo de pessoal 
ocupado e grupos e classes de atividade 

Tabela 8973 - Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo de pessoal ocupado, 
classes de dias trabalhados, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 8974 - Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo de pessoal ocupado, 
classes de dias trabalhados, sexo do produtor e grupos de área total 

Tabela 8975 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo 
de intermediador, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8976 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
classes de dias de utilização da mão-de-obra com intermediação de empreiteiro, condição 
do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8977 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo de 
produção, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8978 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, tipo de 
produção, classes de valor da produção e grupos de área total 

Tabela 8979 - Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
tipo de despesa, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8980 - Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
tipo de despesa e grupos de área total 

Tabela 8981 - Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, receitas do estabelecimento e outras rendas do 
produtor, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8982 - Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, receitas do estabelecimento e outras rendas do 
produtor e grupos de área total 

Tabela 8983 - Número de estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, 
controle de doenças e/ou parasitas, suplementação alimentar e beneficiamento, condição 
do produtor em relação às terras, origem da orientação técnica recebida e grupos de área 
total 



Tabela 8984 - Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por cor ou raça do produtor, espécie da pecuária e condição do 
produtor em relação às terras 

Tabela 8985 - Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por cor ou raça do produtor, espécie da pecuária, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8986 - Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras, grupos de cabeças 
de bovinos e grupos de atividade econômica 

Tabela 8987 - Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por cor ou raça do produtor, grupos de área de pastagem e grupos de área total 

Tabela 8988 - Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras e 
grupos de cabeças de bovinos 

Tabela 8989 - Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica e grupos de 
área total 

Tabela 8990 - Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras, 
sexo do produtor e grupo de cabeças de bubalinos 

Tabela 8991 - Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica e grupos 
de área total 

Tabela 8992 - Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de cabeças de equinos 

Tabela 8993 - Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 



Tabela 8994 - Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de cabeças de asininos 

Tabela 8995 - Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8996 - Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de cabeças 
de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de cabeças de muares 

Tabela 8997 - Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de cabeças 
de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8998 - Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças 
de suínos 

Tabela 8999 - Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 9000 - Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras 
e grupo de cabeças de caprinos 

Tabela 9001 - Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica e grupos de 
área total 

Tabela 9002 - Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em 
relação às terras e grupo de cabeças de ovinos 

Tabela 9003 - Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 



Tabela 9004 - Número de estabelecimentos agropecuários com codornas, Efetivos, 
Produção de ovos de codorna e Venda de ovos de codorna, por cor ou raça do produtor, 
condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área 
total 

Tabela 9005 - Número de estabelecimentos agropecuários com coelhos, Número de cabeças 
de coelhos nos estabelecimentos agropecuários, Número de cabeças de coelhos vendidas 
nos estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de coelhos nos 
estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em 
relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 9006 - Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura e Venda de 
produtos, Total de caixas de abelha e Quantidade de mel e cera de abelha, geleia real, 
própolis e pólen vendidos, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às 
terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 9007 - Número de estabelecimentos agropecuários com sericicultura, Produção e 
Venda de casulos de bicho-da-seda, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em 
relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 9008 - Número de estabelecimentos agropecuários que venderam produtos da 
aquicultura, Quantidade vendida de produtos da aquicultura e Valor da venda de produtos 
da aquicultura, por cor ou raça do produtor, espécie criada na aquicultura, condição do 
produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 9009 - Número de estabelecimentos agropecuários com aquicultura, por cor ou raça 
do produtor, espécie criada na aquicultura, condição do produtor em relação às terras, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 9010 - Número de estabelecimentos agropecuários com ranicultura, Quantidade 
vendida de carne de rãs e Valor da venda de carne de rãs, por cor ou raça do produtor, 
condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área 
total 

Tabela 9011 - Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por cor ou raça do 
produtor, grupos de cabeças e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 9012 - Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por cor ou raça do 
produtor, grupos de cabeças e grupos de atividade econômica 

Tabela 9013 - Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por cor ou raça do 
produtor, grupos de cabeças e grupos de área total 

Tabela 9014 - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por cor ou raça do produtor, condição do produtor em relação às terras e grupos 
de cabeças 

Tabela 9015 - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 



referência, por cor ou raça do produtor, grupos de atividade econômica e grupos de área 
total 

Tabela 9016 - Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, Área 
cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, espécies da silvicultura, condição do produtor 
em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 9017 - Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, Área 
cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por cor ou raça do produtor, espécies da silvicultura e grupos de área total 

Tabela 9018 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por cor ou raça do 
produtor, produtos da silvicultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 9019 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por cor ou raça do 
produtor, produtos da silvicultura e grupos de área total 

Tabela 9020 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por cor ou raça do produtor, produtos da extração vegetal, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 9021 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por cor ou raça do produtor, produtos da extração vegetal e grupos de 
área total 

Tabela 9022 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por cor ou raça do produtor, produtos da floricultura, condição do produtor 
em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 9023 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por cor ou raça do produtor, produtos da floricultura e grupos de área total 

Tabela 9024 - Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por cor ou raça do 
produtor, produtos da horticultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 9025 - Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 



produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por cor ou raça do 
produtor, produtos da horticultura e grupos de área total 

Tabela 9026 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
cor ou raça do produtor, produtos da lavoura permanente, condição do produtor em relação 
às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 9027 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
cor ou raça do produtor, produtos da lavoura permanente e grupos de área total 

Tabela 9028 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura 
temporária nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, produtos da 
lavoura temporária, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 9029 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura 
temporária nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, produtos da 
lavoura temporária, tipo de semente e grupos de área colhida 

Tabela 9030 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura 
temporária nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, produtos da 
lavoura temporária e grupos de área total 

Tabela 9031 - Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, produtos da 
agroindústria rural, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 9032 - Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por cor ou raça do produtor, produtos da 
agroindústria rural e grupos de área total 

 

 

 

 

 

Cor ou raça do produtor – XLSX e ODS 
Níveis territoriais: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

 

TABELA 01802 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor e idade do produtor (faixa etária alternativa), segundo as Grandes 
Regiões e Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01803 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor, direção do estabelecimento, finalidade principal da produção 



agropecuária do estabelecimento e se renda obtida com atividades desenvolvidas no 
estabelecimento é maior que outras rendas obtidas pelo produtor, segundo condição legal 
do produtor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01805 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor e idade do produtor (faixa etária alternativa), segundo 
alfabetização do produtor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01807 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor, idade do produtor (faixa etária alternativa) e se o mesmo é 
alfabetizado, segundo nível de escolaridade do produtor, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01878 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Horticultura – UF 2017 

TABELA 01925 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - UF 2017 

TABELA 01926 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - UF 2017 

TABELA 01927 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (média), segundo os produtos da Horticultura -UF 2017 

TABELA 01928 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - UF 2017 

TABELA 01879 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Horticultura - GR 2017 

TABELA 01929 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - GR 2017 

TABELA 01930 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - GR 2017 

TABELA 01931 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - GR 2017 

TABELA 01932 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - GR 2017 

TABELA 01880 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01933 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - BR 2017 

TABELA 01034 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor de 
produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - BR 2017 

TABELA 01935 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor de 
produção (média), segundo os produtos da Horticultura - BR 2017 



TABELA 01936 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor de 
produção (média), segundo os produtos da Horticultura - BR 2017 

TABELA 01881 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01937 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01938 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01939 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01940 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01882 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01941 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01942 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01943 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01944 GR X - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor 
de produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01883 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01945 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - Brasil 
2017 

TABELA 01946 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor de 
produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01947 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e 
quantidade de produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - Brasil l 

TABELA 01948 BR - Estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do produtor e valor de 
produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01884 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Lavoura Temporária - UF 2017 

TABELA 01885 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Lavoura Temporária - GR 2017 



TABELA 01886 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos da Lavoura Temporária - Brasil 2017 

TABELA 01890 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos agropecuários por cor ou 
raça e classificação da FAO/INCRA para grau de especialização do estabelecimento, 
segundo Brasil, as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 

 

Estabelecimentos dirigidos por produtores ou cônjuges indígenas 
-xlsx e ods 
Níveis territoriais: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

TABELA 01001 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e sexo do produtor, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01002 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se indígena ou não), faixa etária e sexo do produtor, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01006 BR, GR e UF – Frequência dos estabelecimentos sem área, por cor ou raça 
do produtor e cônjuge (se indígena ou não) e tipo de produtor sem área, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01010 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01012 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e sexo 
do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01014 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e faixa 
etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01015 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e faixa 
etária do produtor (faixa etária alternativa), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  

TABELA 01019 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente), direção do estabelecimento segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01021 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  



TABELA 01023 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01024 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo criador de animais em beira de estrada, por com cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente), faixa etária do produtor (faixa etária alternativa), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01028 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça 
do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e direção do estabelecimento, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01030 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e sexo do produtor, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01032 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e faixa etária do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01033 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e faixa etária do produtor (alternativa), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01037 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria 
ou ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e direção 
do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01039 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria ou 
ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e sexo do 
produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01041 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria ou 
ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e faixa etária 
do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01042 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria ou 
ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e faixa etária 
do produtor (faixa etária alternativa), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação– 2017  



TABELA 01046 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01048 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01050 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01051 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
faixa etária do produtor (faixa etária alternativa), segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação– 2017  

TABELA 01055 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou não), 
direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
Brasil – 2017  

TABELA 01057 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01059 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e 
faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01060 BR, GR e UF – Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área 
do tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) 
e faixa etária do produtor (faixa etária alternativa), segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01115 BR, GR e UF – Total de pessoas ocupadas, por cor ou raça do produtor ou 
cônjuge (se indígena ou diferente) do estabelecimento e categorias de ocupação por dias 
de trabalho, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01117 BR, GR e UF – Total de pessoas ocupadas, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente) e categoria de pessoas ocupadas (total), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01123 BR, GR e UF –  Frequência de estabelecimentos com criação de animais, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), controle de doenças e 
parasitas e suplementação alimentar, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017 

TABELA 01125 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se indígena ou diferente), objetivo principal e forma da pesca, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 



TABELA 01127 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos com pesca, apanha ou 
captura de moluscos e crustáceos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente) e valor total da venda de pescado, moluscos e crustáceos, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01129 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos com produção vegetal, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e atividade de produção 
vegetal, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01131 BR, GR e UF – Frequência dos estabelecimentos, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e produção vegetal (se houve ou não), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01133 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se indígena ou diferente), produção vegetal (se houve ou não) e criação de 
animais (se houve ou não), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABELA 01137 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos com práticas agrícolas, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e práticas agrícolas utilizadas 
no estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01139 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se indígena ou diferente) e se há prática agrícola no estabelecimento, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01143 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
outras receitas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor de 
outras receitas (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABELA 01144 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
outras receitas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor de 
outras receitas (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017 

TABELA 01147 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
atividade de turismo rural, por cor ou raça (se indígena ou diferente) e valor de atividade 
de turismo rural (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABELA 01148 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
atividade de turismo rural, por cor ou raça (se indígena ou diferente) e valor de atividade 
de turismo rural (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABELA 01151 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
desinvestimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor 
do desinvestimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABELA 01152 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
desinvestimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor 



do desinvestimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABELA 01155 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
atividade de artesanato, tecelagem etc., por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e valor da atividade de artesanato, tecelagem (em faixas), etc., 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01156 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
atividade de artesanato, tecelagem etc., por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e valor da atividade de artesanato, tecelagem (em faixas), etc., 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01159 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
exploração mineral na área do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e valor da exploração mineral na área do estabelecimento (em 
faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01160 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
exploração mineral na área do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e valor da exploração mineral na área do estabelecimento (em 
faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01163 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recursos de aposentadoria ou pensões, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente) e valor dos recursos de aposentadoria ou pensões (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01164 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recursos de aposentadoria ou pensões, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente) e valor dos recursos de aposentadoria ou pensões (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01167 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
rendas obtidas em atividades fora do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente) e valor das rendas obtidas em atividades fora do 
estabelecimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017  

TABELA 01168 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
rendas obtidas em atividades fora do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente) e valor das rendas obtidas em atividades fora do 
estabelecimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01171 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia Safras, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente) e valor recebimento de prêmio de Programa Garantia 
Safras (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01172 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia Safras, por cor ou raça do produtor e 



cônjuge (se indígena ou diferente) e valor recebimento de prêmio de Programa Garantia 
Safras (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01175 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor do 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01176 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor do 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01179 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento do Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor do recebimento do Programa 
Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida (em faixas), segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01180 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento do Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor do recebimento do Programa 
Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida (em faixas), segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01183 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor do recebimento 
de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais) (em faixas), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01184 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor do recebimento 
de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais) (em faixas), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01187 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
provenientes de outros programas dos governos (federal, estadual ou municipal), por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor de provenientes de outros 
programas dos governos (federal, estadual ou municipal) (em faixas), segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01188 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
provenientes de outros programas dos governos (federal, estadual ou municipal), por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor de provenientes de outros 
programas dos governos (federal, estadual ou municipal) (em faixas), as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01191 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
recursos de aposentadoria ou pensão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente) e se utilizou esses recursos de aposentadoria ou pensão na manutenção das 
atividades do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017  

TABELA 01192 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
recursos de aposentadoria ou pensão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente) e se utilizou esses recursos de aposentadoria ou pensão na manutenção das 
atividades do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01195 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se obteve financiamento, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01196 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se obteve financiamento, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01199 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
finalidade do financiamento foi investimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01200 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
finalidade do financiamento foi investimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01203 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
finalidade do financiamento é custeio, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01204 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
finalidade do financiamento é custeio, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  

TABELA 01207 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se a 
finalidade do financiamento é comercialização, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01208 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se a 
finalidade do financiamento é comercialização, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01211 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se a 



finalidade do financiamento é manutenção, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01212 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se a 
finalidade do financiamento é manutenção, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01215 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos do financiamento provenientes de programas governamentais, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação -2017  

TABELA 01216 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos do financiamento provenientes de programas governamentais, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01219 BR. GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Pronaf, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  

TABELA 01220 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Pronaf, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01223 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes de implantação e instalação de assentamentos (Incra), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01224 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes de implantação e instalação de assentamentos (Incra), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01227 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa terra forte e terra sol, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01228 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa terra forte e terra sol, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01231 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do PROINF, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  



TABELA 01232 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do PROINF, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01235 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa fomento, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01236 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se  indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa fomento, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01239 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01240 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01243 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes de outro programa (federal, estadual ou municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01244 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
recursos são provenientes de outro programa (federal, estadual ou municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01247 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
obteve financiamento de bancos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 
- 2017  

TABELA 01248 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
obteve financiamento de bancos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 
- 2017  

TABELA 01251 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
obteve financiamento de cooperativas de crédito, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01252 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 



obteve financiamento de cooperativas de crédito, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01255 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento governos (federal, estadual, municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01256 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento governos (federal, estadual, municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01259 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento comerciantes de matéria prima, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01260 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento comerciantes de matéria prima, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01263 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento fornecedores (insumos e/ou de equipamentos), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01264 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento fornecedores (insumos e/ou de equipamentos), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01267 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento empresa integradora, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01268 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento empresa integradora, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01271 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outras instituições financeiras, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01272 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outras instituições financeiras, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  



TABELA 01275 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento organização não-governamental - ong, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01276 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento organização não-governamental - ong, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01279 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento parentes ou amigos, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01280 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento parentes ou amigos, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01283 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outros, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017 

TABELA 01284 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outros, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01287 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
despesa com arrendamento de terras de terceiros, por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e valor da despesa com arrendamento de terras de terceiros 
(em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01288 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
despesa com arrendamento de terras de terceiros, por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e valor da despesa com arrendamento de terras de terceiros 
(em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01291 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
despesa com contratação de serviços, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente) e valor da despesa com contratação de serviços (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01292 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
despesa com contratação de serviços, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente) e valor da despesa com contratação de serviços (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01295 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
despesa com salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), por 



cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor da despesa com 
salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), em faixas, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01296 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
despesa com salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente) e valor da despesa com 
salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), em faixas, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017   

TABELA 01856 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Horticultura - UF 2017 

TABELA 01857 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura 
- UF 2017 

TABELA 01858 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - UF 
2017 

TABELA 01859 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da 
Horticultura - UF 2017 

TABELA 01860 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - UF 
2017 

TABELA 01891 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Horticultura - GR 2017 

TABELA 01892 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura 
- GR 2017 

TABELA 01893 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - GR 
2017 

TABELA 01894 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da 
Horticultura - GR 2017 

TABELA 01895 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - UF 
2017 

TABELA 01896 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01897 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura – Brasil 
2017 



TABELA 01898 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e valor de produção (soma), segundo os produtos da Horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01899 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - Brasil 
2017 

TABELA 01900 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e valor de produção (média), segundo os produtos da Horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01851 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01852 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - UF 2017 

TABELA 01853 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - UF 2017 

TABELA 01854 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - UF 2017 

TABELA 01855 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (média), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - UF 2017 

TABELA 01911 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01912 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - GR 2017 

TABELA 01913 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - GR 2017 

TABELA 01914 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - GR 2017 

TABELA 01915 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge indígenas e valor de produção (média), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - UF 2017 

TABELA 01916 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01917 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente 
– Brasil 2017 



TABELA 01918 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e valor de produção (soma), segundo os produtos da Lavoura Permanente - 
Brasil 2017 

TABELA 01919 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da Lavoura 
Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01920 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
indígenas e valor de produção (média), segundo os produtos da Lavoura Permanente - 
Brasil 2017 

TABELA 01861 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Lavoura Temporária - UF 2017 

TABELA 01921 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Lavoura Temporária - GR 2017 

TABELA 01922 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge indígenas, segundo os produtos da Lavoura Temporária - Região 
Brasil 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos dirigidos por produtores ou cônjuges de cor ou 
raça preta ou parda – xlsx e ods 
Níveis territoriais: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 
 

TABELA 01003 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou não) e sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01004 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou não), faixa etária e sexo do produtor, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01007 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos sem área, por cor ou raça 
do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferentes destas) e tipo do produtor sem 
área, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01011 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01013 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01016 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01017 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo extrativista, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
faixa etária (alternativa) do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  

TABELA 01020 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01022 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01025 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01026 BR, GR e UF – Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área 
do tipo criador de animais em beira de estrada, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e faixa etária (alternativa) do produtor, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01029 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça 
do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e direção do estabelecimento, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01031 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e sexo do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01034 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e faixa etária do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01035 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor em vazantes de rios, roças itinerantes, beira de estradas, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e faixa etária (alternativa) do 
produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01038 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria 
ou ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01040 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria ou 
ocupadas, por com cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01043 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria ou 
ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e faixa 
etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01044 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor que produziu no período de referência em terras arrendadas, em parceria ou 
ocupadas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e faixa 
etária (alternativa) do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 
– 2017  

TABELA 01047 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente) e direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  

TABELA 01049 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo outra situação de acordo com cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente) e sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01052 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) 
e faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01053 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo outra situação, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) 
e faixa etária (alternativa) do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  



TABELA 01056 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem áreas 
do tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente) e direção do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017  

TABELA 01058 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente) e sexo do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017 

TABEALA 01061 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área 
do tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente) e faixa etária do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01062 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos dos produtores sem área do 
tipo produtor de mel, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente) e faixa etária (alternativa) do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01104 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e idade do produtor 
(faixa etária alternativa), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01118 BR, GR e UF - Total de pessoas ocupadas, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente e categoria de pessoas ocupadas (total), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01124 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos com criação de animais, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), controle de doenças e 
parasitas e suplementação alimentar, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01126 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), objetivo principal e forma da pesca, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01128 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos com pesca, apanha ou 
captura de moluscos e crustáceos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e valor total da venda de pescado, moluscos e crustáceos, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01130 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos com produção vegetal, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e atividade de 
produção vegetal, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01132 BR, GR e UF - Frequência dos estabelecimentos, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e produção vegetal (se houve ou não), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01134 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), produção vegetal (se houve ou não) e criação 



de animais (se houve ou não), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017 

TABELA 01136 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) beneficiamento ou transformação de produtor 
e se usou instalação de beneficiamento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01138 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos com práticas agrícolas, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e práticas agrícolas 
utilizadas no estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017 

TABELA 01140 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se há prática agrícola no estabelecimento, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01145 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
outras receitas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
valor de outras receitas (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01146 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
outras receitas, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
valor de outras receitas (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01149 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
atividade de turismo rural, por cor ou raça (se preta ou parda ou diferente) e valor de 
atividade de turismo rural (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01150 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área sem 
atividade de turismo rural, por cor ou raça (se preta ou parda ou diferente) e valor de 
atividade de turismo rural (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01153 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
desinvestimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
valor do desinvestimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01154 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
desinvestimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e 
valor do desinvestimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017 

TABELA 01157 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
atividade de artesanato, tecelagem etc., por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente) e valor da atividade de artesanato, tecelagem (em faixas), etc., 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01158 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
atividade de artesanato, tecelagem etc., por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente) e valor da atividade de artesanato, tecelagem (em faixas), etc., 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01161 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
exploração mineral na área do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e valor da exploração mineral na área do estabelecimento 
(em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01162 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
exploração mineral na área do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e valor da exploração mineral na área do estabelecimento 
(em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01165 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recursos de aposentadoria ou pensões, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e valor dos recursos de aposentadoria ou pensões (em faixas), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01166 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recursos de aposentadoria ou pensões, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e valor dos recursos de aposentadoria ou pensões (em faixas), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01169 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
rendas obtidas em atividades fora do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor das rendas obtidas em atividades fora do 
estabelecimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017  

TABELA 01170 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
rendas obtidas em atividades fora do estabelecimento, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor das rendas obtidas em atividades fora do 
estabelecimento (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017  

TABELA 01173 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia Safras, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor recebimento de prêmio de Programa 
Garantia Safras (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017  

TABELA 01174 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia Safras, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor recebimento de prêmio de Programa 
Garantia Safras (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017  

TABELA 01177 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor do 



recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01178 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor do 
recebimento de prêmio de Programa Garantia da Atividade Agropecuária de Agricultura 
Familiar (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01181 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento do Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor do recebimento do 
Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01182 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento do Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor do recebimento do 
Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01185 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor do 
recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais) 
(em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01186 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor do 
recebimento de pagamento por serviços ambientais (Bolsa Verde e Programas Estaduais) 
(em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01189 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
provenientes de outros programas dos governos (federal, estadual ou municipal), por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor de provenientes de 
outros programas dos governos (federal, estadual ou municipal) (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01190 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
provenientes de outros programas dos governos (federal, estadual ou municipal), por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor de provenientes de 
outros programas dos governos (federal, estadual ou municipal) (em faixas), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01193 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
recursos de aposentadoria ou pensão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e se utilizou esses recursos de aposentadoria ou pensão na 
manutenção das atividades do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  



TABELA 01194 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
recursos de aposentadoria ou pensão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e se utilizou esses recursos de aposentadoria ou pensão na 
manutenção das atividades do estabelecimento, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01197 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se obteve 
financiamento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01198 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se obteve 
financiamento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01201 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
finalidade do financiamento foi investimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01202 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
finalidade do financiamento foi investimento, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01205 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
finalidade do financiamento é custeio, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01206 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
finalidade do financiamento é custeio, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01209 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
a finalidade do financiamento é comercialização, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01210 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
a finalidade do financiamento é comercialização, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01213 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
a finalidade do financiamento é manutenção, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01214 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtores sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 



a finalidade do financiamento é manutenção, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01217 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos do financiamento provenientes de programas governamentais, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01218 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos do financiamento provenientes de programas governamentais, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01221 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Pronaf, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01222 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Pronaf, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01225 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes de implantação e instalação de assentamentos (Incra), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01226 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes de implantação e instalação de assentamentos (Incra), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01229 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa terra forte e terra sol, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01230 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa terra forte e terra sol, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01233 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do PROINF, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01234 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do PROINF, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  



TABELA 01237 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa fomento, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01238 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do programa fomento, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01241 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01242 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01245 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes de outro programa (federal, estadual ou municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01246 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
recursos são provenientes de outro programa (federal, estadual ou municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01249 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
obteve financiamento de bancos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 
– 2017  

TABELA 01250 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
obteve financiamento de bancos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 
– 2017  

TABELA 01253 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
obteve financiamento de cooperativas de crédito, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01254 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
obteve financiamento de cooperativas de crédito, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01257 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 



agente do qual obteve financiamento governos (federal, estadual, municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01258 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento governos (federal, estadual, municipal), segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01261 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento comerciantes de matéria prima, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01262 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento comerciantes de matéria prima, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01265 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento fornecedores (insumos e/ou de equipamentos), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01266 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento fornecedores (insumos e/ou de equipamentos), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01269 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento empresa integradora, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01270 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento empresa integradora, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01273 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outras instituições financeiras, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01274 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outras instituições financeiras, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01277 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento organização não-governamental - ong, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  



TABELA 01278 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento organização não-governamental - ong, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01281 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento parentes ou amigos, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01282 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento parentes ou amigos, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01285 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outros, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01286 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
financiamento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e se 
agente do qual obteve financiamento outros, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01289 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
despesa com arrendamento de terras de terceiros, por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e valor da despesa com arrendamento de terras de 
terceiros (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01290 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
despesa com arrendamento de terras de terceiros, por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e valor da despesa com arrendamento de terras de 
terceiros (em faixas), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01293 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
despesa com contratação de serviços, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e valor da despesa com contratação de serviços (em faixas), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01294 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
despesa com contratação de serviços, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e valor da despesa com contratação de serviços (em faixas), segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01297 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
despesa com salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor da despesa com 
salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), em faixas, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 



TABELA 01298 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
despesa com salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e valor da despesa com 
salários pagos em dinheiro ou produtos (inclusive 13º, férias e encargos), em faixas, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01866 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da horticultura 
– UF 2017 

TABELA 01867 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (soma), segundo os 
produtos da horticultura - UF 2017 

TABELA 01868 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (soma), segundo os produtos 
da horticultura - UF 2017 

TABELA 01869 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (média), segundo os 
produtos da horticultura - UF 2017 

TABELA 01870 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (média), segundo os produtos 
da horticultura - UF 2017 

TABELA 01901 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da horticultura 
– GR 2017 

TABELA 01902 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (soma), segundo os 
produtos da horticultura - GR 2017 

TABELA 01903 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (soma), segundo os produtos 
da horticultura - GR 2017 

TABELA 01904 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (média), segundo os 
produtos da horticultura - GR 2017 

TABELA 01905 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (média), segundo os produtos 
da horticultura - GR 2017 

TABELA 01906 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da horticultura 
– Brasil 2017 

TABELA 01907 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da 
horticultura - Brasil 2017 



TABELA 01908 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (soma), segundo os produtos da 
horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01909 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da 
horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01910 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (média), segundo os produtos da 
horticultura - Brasil 2017 

TABELA 01861 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da Lavoura 
Permanente – UF 2017 

TABELA 01862 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (soma), segundo os 
produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01863 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (soma), segundo os produtos 
da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01864 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (média), segundo os 
produtos da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01865 UF XX - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (média), segundo os produtos 
da Lavoura Permanente - UF 2017 

TABELA 01925 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da Lavoura 
Permanente – GR 2017 

TABELA 01926 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (soma), segundo os 
produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01927 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (soma), segundo os produtos 
da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01928 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (média), segundo os 
produtos da Lavoura Permanente - GR 2017 

TABELA 01929 GR X - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou 
cônjuge de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (média), segundo os produtos 
da Lavoura Permanente - GR 2017 



TABELA 01930 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da Lavoura 
Permanente – Brasil 2017 

TABELA 01931 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (soma), segundo os produtos da 
Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01932 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (soma), segundo os produtos da 
Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01933 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e quantidade de produção (média), segundo os produtos da 
Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01934 BR - Estabelecimentos agropecuários por condição de produtor ou cônjuge 
de cor ou raça preta ou pardas e valor de produção (média), segundo os produtos da 
Lavoura Permanente - Brasil 2017 

TABELA 01871 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da Lavoura 
Temporária - UF 2017 

TABELA 01923 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da Lavoura 
Temporária - GR 2017 

TABELA 01924 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por condição de 
produtor ou cônjuge de cor ou raça preta ou pardas, segundo os produtos da Lavoura 
Temporária - Brasil 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrativismo – xlsx e ods 
Níveis territoriais: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 
 

TABELA 01571 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (Semente Oleaginosa), por cor ou raça do produtor e se 



extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01572 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (Semente Oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01573 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (Semente Oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e 
autônoma, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01580 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-Brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e se extração 
vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01581 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-Brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01582 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-Brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01583 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e se extração vegetal é 
feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01584 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01585 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01586 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e se 
extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01587 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  



TABELA 01588 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01595 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e se extração 
vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017  

TABELA 01596 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente), e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01597 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01598 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e se extração vegetal é 
feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 
2017  

TABELA 01599 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01600 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

Tabela 01616 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01617 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01618 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda 
ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01619 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01620 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01621 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01622 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01623 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01624 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01625 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01626 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01627 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01628 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de mangaba (fruto) do 
produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017  

TABELA 01629 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de mangaba (fruto) do 
produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01630 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de mangaba (fruto) do 
produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01631 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01632 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01633 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda 
ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01634 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01635 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01636 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01637 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01638 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01639 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01640 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01641 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01642 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01643 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de mangaba (fruto) do 
produtor com área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  

TABELA 01644 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de mangaba (fruto) do 
produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01645 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de mangaba (fruto) do 
produtor com área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01646 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e tipo de 
agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01647 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017 

TABELA 01648 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01649 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de babaçu (amêndoa ou fruto), por cor ou raça do produtor e tipo de 
agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01650 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de babaçu (amêndoa ou fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01651 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de babaçu (amêndoa ou fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017 

TABELA 01652 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de borracha (látex coagulado ou líquido), por cor ou raça do produtor e 
tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01653 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de borracha (látex coagulado ou líquido), por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01654 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de borracha (látex coagulado ou líquido), por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01655 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e tipo de 
agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01656 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01657 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 



preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017 

TABELA 01658 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e tipo de agricultor, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01659 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017 

TABELA 01660 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor com área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01676 BR, GR e UF – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e se 
extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01677 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de andiroba (Semente Oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01678 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de andiroba (Semente Oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e 
autônoma, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01685 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de castanha-do-Brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e se extração 
vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017 

TABELA 01686 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de castanha-do-Brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01687 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de castanha-do-Brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01688 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e se extração vegetal é 
feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 



TABELA 01689 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01690 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou diferente) e se extração vegetal é feita de forma artesanal e autônoma, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01691 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e se 
extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01692 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01693 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01700 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e se extração 
vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação – 2017 

TABELA 01701 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01702 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
preta ou parda ou diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01703 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e se extração vegetal é 
feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 
2017 

TABELA 01704 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos de produtor sem área com 
extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente) e se extração vegetal é feita com trabalho mecanizado, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2017 



TABELA 01721 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01722 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01723 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda 
ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01724 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01725 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01726 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01727 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01728 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01729 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01730 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01731 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01732 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01733 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de mangaba (fruto) do 
produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017  



TABELA 01734 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de mangaba (fruto) do 
produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01735 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade produzida de mangaba (fruto) do 
produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01736 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01737 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01738 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de andiroba (semente 
oleaginosa) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda 
ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01739 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01740 BR, GR e UF SIGILO – Total da quantidade vendida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01741 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de babaçu (amêndoa ou 
fruto) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01742 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01743 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01744 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de borracha (látex 
coagulado ou líquido) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01745 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01746 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  



TABELA 01747 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de castanha-do-brasil (do 
Pará) do produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
diferente), segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01748 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de mangaba (fruto) do 
produtor sem área, por cor ou raça do produtor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação – 2017 

TABELA 01749 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de mangaba (fruto) do 
produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017  

TABELA 01750 BR, GR e UF SIGILO - Total da quantidade vendida de mangaba (fruto) do 
produtor sem área, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou diferente), 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017  

TABELA 01751 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e tipo 
de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017 

TABELA 01752 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01753 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de andiroba (semente oleaginosa), por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01754 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de babaçu (amêndoa ou fruto), por cor ou raça do produtor e tipo de 
agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01755 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de babaçu (amêndoa ou fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017 

TABELA 01756 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de babaçu (amêndoa ou fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01757 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de borracha (látex coagulado ou líquido), por cor ou raça do produtor 
e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01758 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de borracha (látex coagulado ou líquido), por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017 



TABELA 01759 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de borracha (látex coagulado ou líquido), por cor ou raça do produtor 
e cônjuge (se preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01760 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e tipo de 
agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01761 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades 
da Federação - 2017 

TABELA 01762 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de castanha-do-brasil (do Pará), por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01763 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e tipo de agricultor, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01764 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se 
indígena ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017 

TABELA 01765 BR, GR e UF SIGILO – Frequência de estabelecimentos de produtor sem área 
com extração vegetal de mangaba (fruto), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta 
ou parda ou diferente) e tipo de agricultor, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - 2017 

TABELA 01800 BR, GR e UF - Frequência de estabelecimentos com extração vegetal de todos 
os produtos, exceto Lenha, Madeira em Toras (Papel e Celulose) e Madeira em Toras (Outra 
Finalidade), segundo Grandes regiões e Unidades da Federação - 2017 

TABELA 01887 UF XX - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos do Extrativismo - UF 2017 

TABELA 01888 GR X - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos do Extrativismo - GR 2017 

TABELA 01889 BR - Quantidade de estabelecimentos agropecuários por cor ou raça do 
produtor, segundo os produtos do Extrativismo - Brasil 2017 

 

 

Indicadores 
Níveis territoriais: Brasil e Unidades da Federação 
 



Indicador 1001: Quantidade de estabelecimentos que não fizeram adubação química, 
não utilizaram agrotóxicos e fazem agricultura e/ou pecuária orgânica, sobre o total de 
estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 
2017 

Indicador 1002: Quantidade de estabelecimentos que não fizeram adubação química, 
não utilizaram agrotóxicos e fazem agricultura e/ou pecuária orgânica, sobre o total de 
estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1003: Quantidade de estabelecimentos que não fizeram adubação química, 
não utilizaram agrotóxicos e fazem agricultura e/ou pecuária orgânica, sobre o total de 
estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2001: Classificação FAO/INCRA para tipo de agricultor como agricultura 
familiar e grau de especialização como muito diversificado ou diversificado, sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 2002: Classificação FAO/INCRA para tipo de agricultor como agricultura 
familiar e grau de especialização como muito diversificado ou diversificado, sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2003: Classificação FAO/INCRA para tipo de agricultor como agricultura 
familiar e grau de especialização como muito diversificado ou diversificado, sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2004: Classificação FAO/INCRA para tipo de agricultor como agricultura 
familiar e grau de integração ao mercado como pouco integrado, sobre o total de 
estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 
2017 

Indicador 2005: Classificação FAO/INCRA para tipo de agricultor como agricultura 
familiar e grau de integração ao mercado como pouco integrado, sobre o total de 
estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2006: Classificação FAO/INCRA para tipo de agricultor como agricultura 
familiar e grau de integração ao mercado como pouco integrado, sobre o total de 
estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2007: Quantidade de mulheres em estabelecimentos de direção 
compartilhada, como casal (codireção) ou produtores (explorações comunitárias), ou 
ainda produtor titular através de um encarregado ou pessoa com laços de parentesco, 
sobre a quantidade de homens nas mesmas condições, em estabelecimentos não 
inscritos no CNPJ, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 
2017 



Indicador 2008: Quantidade de mulheres em estabelecimentos de direção 
compartilhada, como casal (codireção) ou produtores (explorações comunitárias), ou 
ainda produtor titular através de um encarregado ou pessoa com laços de parentesco, 
sobre a quantidade de homens nas mesmas condições, em estabelecimentos não 
inscritos no CNPJ, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2009: Quantidade de mulheres em estabelecimentos de direção 
compartilhada, como casal (codireção) ou produtores (explorações comunitárias), ou 
ainda produtor titular através de um encarregado ou pessoa com laços de parentesco, 
sobre a quantidade de homens nas mesmas condições, em estabelecimentos não 
inscritos no CNPJ, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1901: Especialização do estabelecimento classificado como diversificado, 
sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1902: Especialização do estabelecimento classificado como diversificado, 
sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1903: Especialização do estabelecimento classificado como diversificado, 
sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1801: Quantidade de atividades econômicas (diversificação de atividade 
econômica), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1802: Quantidade de atividades econômicas (diversificação de atividade 
econômica), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo 
as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1803: Quantidade de atividades econômicas (diversificação de atividade 
econômica), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo 
as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1701: Total de receitas obtidas com atividades de turismo rural, atividades de 
artesanato, tecelagem, etc. e recursos de aposentadorias ou pensões, sobre total de 
receitas obtidas menos valor total de despesas realizadas, por cor ou raça do produtor, 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1702: Total de receitas obtidas com atividades de turismo rural, atividades de 
artesanato, tecelagem, etc. e recursos de aposentadorias ou pensões, sobre total de 
receitas obtidas menos valor total de despesas realizadas, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1703: Total de receitas obtidas com atividades de turismo rural, atividades de 
artesanato, tecelagem, etc. e recursos de aposentadorias ou pensões, sobre total de 
receitas obtidas menos valor total de despesas realizadas, por cor ou raça do produtor e 
cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da Federação - 2017 



Indicador 1501: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais). Grande porte: bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, por cor ou raça 
do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1502: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente). Grande 
porte: bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1503: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não). Grande 
porte: bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1504: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais). Médio porte: suínos, caprinos e ovinos, por cor ou raça do produtor, segundo 
as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1505: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente). Médio porte: 
suínos, caprinos e ovinos, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1506: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não). Médio 
porte: suínos, caprinos e ovinos, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1507: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais). Aves: galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, codornas e outras aves, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1508: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente). Aves: 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, codornas e outras aves, segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 1509: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não). Aves: 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, codornas e outras aves, segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 1510: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais). Pequenos animais: apicultura, aquicultura, sericultura, coelhos e rãs, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1511: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente). Pequenos 
animais: apicultura, aquicultura, sericultura, coelhos e rãs, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1512: Contador de diferentes criações de animais por porte (diversificação de 
animais), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não). Pequenos 



animais: apicultura, aquicultura, sericultura, coelhos e rãs, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1401: Quantidade de trabalhadores menores de 14 anos com laços de 
parentesco com o produtor sobre o total de trabalhadores com laços de parentesco 
com o produtor, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1402: Quantidade de trabalhadores menores de 14 anos com laços de 
parentesco com o produtor sobre o total de trabalhadores com laços de parentesco 
com o produtor, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1403: Quantidade de trabalhadores menores de 14 anos com laços de 
parentesco com o produtor sobre o total de trabalhadores com laços de parentesco 
com o produtor, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1301: Quantidade de trabalhadores mulheres com laços de parentesco com o 
produtor sobre o total de trabalhadores com laços de parentesco com o produtor, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1302: Quantidade de trabalhadores mulheres com laços de parentesco com o 
produtor sobre o total de trabalhadores com laços de parentesco com o produtor, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1303: Quantidade de trabalhadores mulheres com laços de parentesco com o 
produtor sobre o total de trabalhadores com laços de parentesco com o produtor, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1201: Total de produtor e pessoas com laço de parentesco sobre o total de 
trabalhadores, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1202: Total de produtor e pessoas com laço de parentesco sobre o total de 
trabalhadores, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1203: Total de produtor e pessoas com laço de parentesco sobre o total de 
trabalhadores, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 1101: Quantidade de estabelecimento com nascente, rio ou riacho ou poço 
e/ou cisterna, e que tenha disponibilidade permanente de água (o ano todo), sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 1102: Quantidade de estabelecimento com nascente, rio ou riacho ou poço 
e/ou cisterna, e que tenha disponibilidade permanente de água (o ano todo), sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 



Indicador 1103: Quantidade de estabelecimento com nascente, rio ou riacho ou poço 
e/ou cisterna, e que tenha disponibilidade permanente de água (o ano todo), sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2101: Valor da produção de origem animal sobre valor total da produção de 
atividades agropecuárias, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 2102: Valor da produção de origem animal sobre valor total da produção de 
atividades agropecuárias, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 2103: Valor da produção de origem animal sobre valor total da produção de 
atividades agropecuárias, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 9001: Quantidade de estabelecimentos que não receberam orientação técnica 
e não obtiveram nenhuma informação, sobre o total de estabelecimentos, por cor ou 
raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 9002: Quantidade de estabelecimentos que não receberam orientação técnica 
e não obtiveram nenhuma informação, sobre o total de estabelecimentos, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se indígena ou não), segundo as Unidades da Federação - 
2017 

Indicador 9003: Quantidade de estabelecimentos que não receberam orientação técnica 
e não obtiveram nenhuma informação, sobre o total de estabelecimentos, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 8001: Quantidade de estabelecimentos que receberam alguma orientação 
técnica de origem do governo (federal, estadual ou municipal), de organização não-
governamental (ONG) ou do Sistema S (SENAR, SENAC, SESC etc.), ou que receberam 
algum financiamento do governo (federal, estadual ou municipal) ou de ONG, sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 8002: Quantidade de estabelecimentos que receberam alguma orientação 
técnica de origem do governo (federal, estadual ou municipal), de organização não-
governamental (ONG) ou do Sistema S (SENAR, SENAC, SESC etc.), ou que receberam 
algum financiamento do governo (federal, estadual ou municipal) ou de ONG, sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo Unidades da Federação - 2017 

Indicador 8003: Quantidade de estabelecimentos que receberam alguma orientação 
técnica de origem do governo (federal, estadual ou municipal), de organização não-
governamental (ONG) ou do Sistema S (SENAR, SENAC, SESC etc.), ou que receberam 
algum financiamento do governo (federal, estadual ou municipal) ou de ONG, sobre o 
total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
não), segundo as Unidades da Federação - 2017 



Indicador 7001: Quantidade de estabelecimentos que possuem alguma área de mata, 
como área de mata e lavoura, ou área de mata e pastagem, ou área de mata, lavoura e 
pastagem, sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as 
Unidades da Federação - 2017 

Indicador 6001: Quantidade de produtores que possuem Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (DAP) ou são de agricultura familiar de acordo com a Lei 11326/2006 (Alerta: 
no dicionário está escrito que a lei é de 2017) ou são de agricultura familiar FAO/INCRA 
de acordo com o tipo de produtor, sobre o total de produtores, por cor ou raça do 
produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 6002: Quantidade de produtores que possuem Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (DAP) ou são de agricultura familiar de acordo com a Lei 11326/2006 (Alerta: 
no dicionário está escrito que a lei é de 2017) ou são de agricultura familiar FAO/INCRA 
de acordo com o tipo de produtor, sobre o total de produtores, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da Federação - 
2017 

Indicador 6003: Quantidade de produtores que possuem Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (DAP) ou são de agricultura familiar de acordo com a Lei 11326/2006 (Alerta: 
no dicionário está escrito que a lei é de 2017) ou são de agricultura familiar FAO/INCRA 
de acordo com o tipo de produtor, sobre o total de produtores, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da Federação - 
2017 

Indicador 5201: Quantidade de estabelecimentos com produção de medicinais (plantas, 
flores e folhas) e sementes (produzidas para plantio), sobre o total de estabelecimentos, 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5202: Quantidade de estabelecimentos com produção de medicinais (plantas, 
flores e folhas) e sementes (produzidas para plantio), sobre o total de estabelecimentos, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5203: Quantidade de estabelecimentos com produção de medicinais (plantas, 
flores e folhas) e sementes (produzidas para plantio), sobre o total de estabelecimentos, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5101: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Abobrinha, 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5102: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Abobrinha, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5103: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Abobrinha, 



por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5104: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Alface, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5105: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Alface, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5106: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Alface, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5107: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Batata-doce, 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5108: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Batata-doce, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5109: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Batata-doce, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5110: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Brócolis, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5111: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Brócolis, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5112: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Brócolis, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5113: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Cebolinha, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5114: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Cebolinha, por 



cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 5115: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Cebolinha, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5116: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Cenoura, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5117: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Cenoura, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5118: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Cenoura, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5119: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Coentro, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5120: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Coentro, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5121: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Coentro, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5122: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Couve, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5123: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Couve, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5124: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Couve, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 



Indicador 5125: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Couve-flor, 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5126: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Couve-flor, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5127: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Couve-flor, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não),  segundo as Unidades 
da Federação - 2017 

Indicador 5128: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Inhame, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5129: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Inhame, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5130: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Inhame, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5131: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Morango, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5132: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Morango, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5133: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Morango, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 

Indicador 5134: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pepino, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5135: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pepino, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5136: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pepino, por 



cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5137: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pimentão, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5138: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pimentão, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5139: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pimentão, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5140: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Repolho, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5141: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Repolho, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5142: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Repolho, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5143: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Salsa, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5144: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Salsa, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5145: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Salsa, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação - 2017 

Indicador 5146: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Tomate 
(estaqueado), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5147: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Tomate 



(estaqueado), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5148: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Tomate 
(estaqueado), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5001: Quantidade de produtos com extração vegetal feita de forma artesanal 
e autônoma e sem trabalho mecanizado, sobre o total de produtos de extração vegetal 
no estabelecimento, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 
2017 

Indicador 5002: Quantidade de produtos com extração vegetal feita de forma artesanal 
e autônoma e sem trabalho mecanizado, sobre o total de produtos de extração vegetal 
no estabelecimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5003: Quantidade de produtos com extração vegetal feita de forma artesanal 
e autônoma e sem trabalho mecanizado, sobre o total de produtos de extração vegetal 
no estabelecimento, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5004: Quantidade de estabelecimentos com finalidade principal da produção 
agropecuária para consumo próprio e de pessoas com laços de parentesco com o 
produtor, sobre o total de estabelecimentos (consumo próprio e comercialização da 
produção), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 5005: Quantidade de estabelecimentos com finalidade principal da produção 
agropecuária para consumo próprio e de pessoas com laços de parentesco com o 
produtor, sobre o total de estabelecimentos (consumo próprio e comercialização da 
produção), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 5006: Quantidade de estabelecimentos com finalidade principal da produção 
agropecuária para consumo próprio e de pessoas com laços de parentesco com o 
produtor, sobre o total de estabelecimentos (consumo próprio e comercialização da 
produção), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo 
as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4301: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Abacate, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4302: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Abacate, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4303: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Abacate, por 



cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4304: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Açaí (fruto), 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4305: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Açaí (fruto), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4306: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Açaí (fruto), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4307: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Azeitona, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4308: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Azeitona, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4309: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Azeitona, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4310: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Banana, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4311: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Banana, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4312: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Banana, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4313: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Café arábica 
em grão (verde/não-torrado), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4314: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Café arábica 



em grão (verde/não-torrado), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou 
diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4315: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Café arábica 
em grão (verde/não-torrado), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda 
ou não), segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4316: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Goiaba, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4317: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Goiaba, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4318: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Goiaba, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4319: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Laranja (lima, 
pêra, da terra, etc), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação – 
2017 

Indicador 4320: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Laranja (lima, 
pêra, da terra, etc), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4321: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Laranja (lima, 
pêra, da terra, etc), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4322: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Limão, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4323: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Limão, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4324: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Limão, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 



Indicador 4325: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Maçã, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4326: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Maçã, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4327: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Maçã, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4328: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Mamão, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4329: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Mamão, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4330: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Mamão, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4331: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Manga, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4332: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Manga, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4333: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Manga, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4334: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Maracujá, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4335: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Maracujá, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4336: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Maracujá, por 



cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4337: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Erva-mate 
(folha verde), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4338: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Erva-mate 
(folha verde), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo 
as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4339: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Erva-mate 
(folha verde), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4340: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Palmito (açaí, 
pupunha, etc), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4341: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Palmito (açaí, 
pupunha, etc), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4342: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Palmito (açaí, 
pupunha, etc), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4343: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pêra, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4344: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pêra, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4345: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Pêra, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4346: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Tangerina, 
bergamota, mexerica, ponkan, etc, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4347: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Tangerina, 



bergamota, mexerica, ponkan, etc, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena 
ou diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4348: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Tangerina, 
bergamota, mexerica, ponkan, etc, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou 
parda ou não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4349: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Uva (mesa), 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4350: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Uva (mesa), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4351: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Uva (mesa), 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4352: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Uva (vinho, 
suco ou passas), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4353: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Uva (vinho, 
suco ou passas), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4354: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC - Uva (vinho, 
suco ou passas), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4101: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Abacaxi ou 
bananas - fruto, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4102: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Abacaxi ou 
bananas - fruto, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4103: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Abacaxi ou 
ananás - fruto, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 



Indicador 4104: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Alho, por cor 
ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4105: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Alho, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4106: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Alho, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4107: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Arroz em 
casca, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4108: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Arroz com 
casca, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4109: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Arroz, por cor 
ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4110: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - batata-
inglesa, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4111: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - batata-
inglesa, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4112: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - batata-
inglesa, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4113: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Cana-de-
açúcar, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4114: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Cana-de-
açúcar, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4115: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Cana-açúcar, 



por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4116: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Cebola, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4117: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Cebola, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4118: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Cebola, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4119: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Feijão preto 
em grão, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4120: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Feijão preto 
em grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4121: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Feijão preto 
em grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4122: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Feijão de cor 
em grão, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4123: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Feijão de cor 
em grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4124: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Feijão de cor 
em grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4125: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Mandioca 
(aipim, macaxeira), por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação – 
2017 

Indicador 4126: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Mandioca 



(aipim, macaxeira), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4127: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Mandioca 
(aipim, macaxeira), por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), 
segundo as Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4128: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Melancia, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4129: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Melancia, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4130: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Melancia, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4131: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Melão, por 
cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4132: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Melão, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4133: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Melão, por 
cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da 
Federação – 2017 

Indicador 4134: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Milho em 
grão, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4135: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Milho em 
grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4136: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Milho em 
grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 



Indicador 4137: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Soja em grão, 
por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4138: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Soja em grão, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4139: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Soja em grão, 
por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades 
da Federação – 2017 

Indicador 4140: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Tomate 
rasteiro, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4141: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Tomate 
rasteiro, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4142: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Tomate 
rasteiro, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4143: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Trigo em 
grão, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4144: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Trigo em 
grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4145: Preço médio dos principais produtos que fazem parte da cesta de 
alimentação no domicílio, da estrutura dos índices de preço IPCA e INPC. - Trigo em 
grão, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as 
Unidades da Federação – 2017 

Indicador 4001: Quantidade de estabelecimentos com tipo de semente comum, produção 
própria guardada (não adquirida), sobre total de estabelecimentos, por cor ou raça do 
produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4002: Quantidade de estabelecimentos com tipo de semente comum, produção 
própria guardada (não adquirida), sobre total de estabelecimentos, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4003: Quantidade de estabelecimentos com tipo de semente comum, produção 
própria guardada (não adquirida), sobre total de estabelecimentos, por cor ou raça do 
produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da Federação - 2017 



Indicador 4004: Quantidade de produtores de cor ou raça indígena, que trabalham fora de 
Terras indígenas e não residem no estabelecimento, em estabelecimentos que estejam em 
municípios com pelo menos uma Terra indígena, sobre a quantidade de produtores nas 
mesmas condições em municípios sem Terra indígena, por cor ou raça do produtor 
indígena, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 4005: Quantidade de estabelecimentos com produtor pu cônjuge de cor ou raça 
indígena, que trabalham fora de Terras indígenas e não residem no estabelecimento, em 
estabelecimentos que estejam em municípios com pelo menos uma Terra indígena, sobre 
a quantidade de estabelecimentos com produtor ou cônjuge nas mesmas condições em 
municípios sem Terra indígena, por cor ou raça do produtor e cônjuge se indígena, 
segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 3001: Quantidade de estabelecimentos com objetivo principal da pesca 
destinado ao consumo doméstico e feita de forma artesanal e autônoma (individual ou 
com a família), sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor, segundo as 
Unidades da Federação - 2017 

Indicador 3002: Quantidade de estabelecimentos com objetivo principal da pesca 
destinado ao consumo doméstico e feita de forma artesanal e autônoma (individual ou 
com a família), sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se indígena ou diferente), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 3003: Quantidade de estabelecimentos com objetivo principal da pesca 
destinado ao consumo doméstico e feita de forma artesanal e autônoma (individual ou 
com a família), sobre o total de estabelecimentos, por cor ou raça do produtor e cônjuge 
(se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 3004: Diversidade de idade dos produtores em explorações comunitárias, 
mensurada pelo desvio padrão, em estabelecimentos não inscritos no CNPJ, por cor ou 
raça do produtor, segundo as Unidades da Federação - 2017 

Indicador 3005: Diversidade de idade dos produtores em explorações comunitárias, 
mensurada pelo desvio padrão, em estabelecimentos não inscritos no CNPJ, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), segundo as Unidades da Federação 
- 2017 

Indicador 3006: Diversidade de idade dos produtores em explorações comunitárias, 
mensurada pelo desvio padrão, em estabelecimentos não inscritos no CNPJ, por cor ou 
raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou não), segundo as Unidades da Federação 
- 2017 

Indicador 2201: Valor da produção de origem vegetal sobre valor total da produção de 
atividades agropecuárias, por cor ou raça do produtor, segundo as Unidades da Federação 
- 2017 

Indicador 2202: Valor da produção de origem vegetal sobre valor total da produção de 
atividades agropecuárias, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se indígena ou diferente), 
segundo as Unidades da Federação - 2017 



Indicador 2203: Valor da produção de origem vegetal sobre valor total da produção de 
atividades agropecuárias, por cor ou raça do produtor e cônjuge (se preta ou parda ou 
não), segundo as Unidades da Federação - 2017 

 

 

 

Localização em Terras Indígenas - Tabelas no SIDRA 
Níveis territoriais: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

 

Tabela 8758 – Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de unidade armazenadora, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8759 – Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de unidade armazenadora, condição do produtor em relação às terras e grupos 
de atividade econômica 

Tabela 8760 – Número de estabelecimentos agropecuários, Número de unidades 
armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das unidades 
armazenadoras, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de 
unidade armazenadora, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8761 – Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, sexo do produtor e classe de 
idade do produtor 

Tabela 8762 – Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8763 – Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, grupos de área de lavoura e 
grupos de área total 

Tabela 8764 – Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tratores, implementos e 
máquinas existentes no estabelecimento agropecuário, sexo do produtor e classe de idade 
do produtor  



Tabela 8765 – Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tratores, implementos e 
máquinas existentes no estabelecimento agropecuário, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8766 – Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, veículos existentes no estabelecimento 
agropecuário, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8767 – Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, veículos existentes no estabelecimento 
agropecuário, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8768 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do 
produtor em relação às terras 

Tabela 8769 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica, origem da orientação técnica recebida e classes de valor da 
produção 

Tabela 8770 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica, tipo de prática agrícola e grupos de área total 

Tabela 8771 – Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, utilização das terras, condição do produtor em relação às terras, grupos de 
atividade econômica e origem da orientação técnica recebida 

Tabela 8772 – Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, utilização das terras, classe de idade do produtor, cor ou raça do produtor e grupos 
de área total 

Tabela 8773 – Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, utilização das terras, sexo do produtor e grupos e classes de atividade
 Características dos estabelecimentos agropecuários 

Tabela 8774 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos agropecuários 
com pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários com laço de parentesco com o produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo, faixas de idade, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 



Tabela 8758 – Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de unidade armazenadora, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8759 – Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de unidade armazenadora, condição do produtor em relação às terras e grupos 
de atividade econômica 

8760 – Número de estabelecimentos agropecuários, Número de unidades armazenadoras 
nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das unidades armazenadoras, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de unidade 
armazenadora, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8761 – Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, sexo do produtor e classe de 
idade do produtor 

Tabela 8762 – Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8763 – Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, grupos de área de lavoura e 
grupos de área total 

Tabela 8764 – Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tratores, implementos e 
máquinas existentes no estabelecimento agropecuário, sexo do produtor e classe de idade 
do produtor  

Tabela 8765 – Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tratores, implementos e 
máquinas existentes no estabelecimento agropecuário, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8766 – Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, veículos existentes no estabelecimento 
agropecuário, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8767 – Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, veículos existentes no estabelecimento 
agropecuário, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica  



Tabela 8768 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do 
produtor em relação às terras 

Tabela 8769 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica, origem da orientação técnica recebida e classes de valor da 
produção 

Tabela 8770 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica, tipo de prática agrícola e grupos de área total 

Tabela 8771 – Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, utilização das terras, condição do produtor em relação às terras, grupos de 
atividade econômica e origem da orientação técnica recebida 

Tabela 8772 – Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, utilização das terras, classe de idade do produtor, cor ou raça do produtor e grupos 
de área total 

Tabela 8773 – Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, utilização das terras, sexo do produtor e grupos e classes de atividade 

Tabela 8774 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos agropecuários 
com pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários com laço de parentesco com o produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo, faixas de idade, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8775 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, total, com 
laço e sem laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos 
agropecuários com laço e sem laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, 
temporários e parceiros, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
sexo, faixas de idade e grupos de área total 

Tabela 8776 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado sem laço 
de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários sem 
laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, temporários e parceiros, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo, faixas de idade, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de pessoal ocupado 

Tabela 8777 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado e Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) 
versus Agricultura Familiar, tipo de pessoal ocupado e grupos e classes de atividade 



Tabela 8778 – Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de pessoal ocupado, classes de dias trabalhados, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8779 – Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de pessoal ocupado, classes de dias trabalhados, sexo do produtor e grupos 
de área total 

Tabela 8780 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de intermediador, condição do produtor em 
relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8781 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, classes de dias de utilização da mão-de-obra com 
intermediação de empreiteiro, condição do produtor em relação às terras, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8782 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) 
versus Agricultura Familiar, tipo de produção, condição do produtor em relação às terras e 
grupos de atividade econômica 

Tabela 8783 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) 
versus Agricultura Familiar, tipo de produção, classes de valor da produção e grupos de área 
total  

Tabela 8784 – Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de despesa, condição do produtor em relação 
às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8785 – Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de despesa e grupos de área total 

Tabela 8786 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, receitas 
do estabelecimento e outras rendas do produtor, condição do produtor em relação às terras 
e grupos de atividade econômica 

Tabela 8787 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, receitas 
do estabelecimento e outras rendas do produtor e grupos de área total  

Tabela 8788 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, controle de doenças e/ou parasitas, 



suplementação alimentar e beneficiamento, condição do produtor em relação às terras, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8789 – Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
espécie da pecuária e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8790 – Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
espécie da pecuária, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8791 – Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor 
em relação às terras, grupos de cabeças de bovinos e grupos de atividade econômica 

Tabela 8792 – Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de área de 
pastagem e grupos de área total 

Tabela 8793 – Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de bovinos 

Tabela 8794 – Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8795 – Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
condição do produtor em relação às terras, sexo do produtor e grupo de cabeças de 
bubalinos 

Tabela 8796 – Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8797 – Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de equinos 

Tabela 8798 – Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 



estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8799 – Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de asininos 

Tabela 8800 – Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8801 – Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de 
cabeças de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de muares 

Tabela 8802 – Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de 
cabeças de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8803 – Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor 
em relação às terras e grupo de cabeças de suínos 

Tabela 8804 – Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8805 – Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças de caprinos 

Tabela 8806 – Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8807 – Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças de 
ovinos 



Tabela 8808 – Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8809 – Número de estabelecimentos agropecuários com codornas, Efetivos, 
Produção de ovos de codorna e Venda de ovos de codorna, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8810 – Número de estabelecimentos agropecuários com coelhos, Número de 
cabeças de coelhos nos estabelecimentos agropecuários, Número de cabeças de coelhos 
vendidas nos estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de coelhos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e 
grupos de área total 

Tabela 8811 – Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura e Venda de 
produtos, Total de caixas de abelha e Quantidade de mel e cera de abelha, geleia real, 
própolis e pólen vendidos, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e 
grupos de área total 

Tabela 8812 – Número de estabelecimentos agropecuários com sericicultura, Produção e 
Venda de casulos de bicho-da-seda, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8813 – Número de estabelecimentos agropecuários que venderam produtos da 
aquicultura, Quantidade vendida de produtos da aquicultura e Valor da venda de produtos 
da aquicultura, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécie 
criada na aquicultura, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8814 – Número de estabelecimentos agropecuários com aquicultura, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécie criada na 
aquicultura, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e 
grupos de área total 

Tabela 8815 – Número de estabelecimentos agropecuários com ranicultura, Quantidade 
vendida de carne de rãs e Valor da venda de carne de rãs, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8816 – Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e condição do produtor 
em relação às terras 

Tabela 8817 – Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e grupos de atividade 
econômica 



Tabela 8818 – Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e grupos de área total 

Tabela 8819 – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de cabeças 

Tabela 8820 – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8821 – Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, 
Área cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécies 
da silvicultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8822 – Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, 
Área cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécies 
da silvicultura e grupos de área total 

Tabela 8823 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da silvicultura, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8824 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da silvicultura e grupos de área 
total 

Tabela 8825 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
produtos da extração vegetal, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 8826 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
produtos da extração vegetal e grupos de área total 

Tabela 8827 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 



ornamentais, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos 
da floricultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8828 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos 
da floricultura e grupos de área total 

Tabela 8829 – Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da horticultura, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8830 – Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da horticultura e grupos de área 
total 

Tabela 8831 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura 
permanente, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8832 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura 
permanente e grupos de área total 

Tabela 8833 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da 
lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8834 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da 
lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária, tipo de semente 
e grupos de área colhida 

Tabela 8835 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da 
lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária e grupos de área 
total 

Tabela 8836 – Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, produtos da agroindústria rural, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de atividade econômica 



Tabela 8837 – Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, produtos da agroindústria rural e grupos de área total 

Tabela 8838 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal das terras, condição do produtor em relação às terras e sexo do produtor 

Tabela 8839 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal das terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8840 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, 
escolaridade do produtor, conclusão do curso que frequentou, cor ou raça do produtor e 
classe de idade do produtor Características dos produtores agropecuários 

Tabela 8841 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, 
escolaridade do produtor, condição do produtor em relação às terras, direção dos trabalhos 
do estabelecimento agropecuário e origem da orientação técnica recebida  

Tabela 8842 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do cônjuge do 
produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, conclusão do curso que frequentou, cor ou 
raça do cônjuge do produtor e classe de idade do cônjuge do produtor 

Tabela 8843 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do cônjuge do 
produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, condição do produtor em relação às terras 
e grupos de área total 

Tabela 8844 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, cor ou raça do produtor, 
condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica, origem da 
orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8845 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, cor ou raça do cônjuge do 
produtor, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8846 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
condição do produtor em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8847 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
finalidade principal da produção agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as 



atividades desenvolvidas no estabelecimento e residência da pessoa que dirige o 
estabelecimento 

Tabela 8848 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
grupos de atividade econômica e classe de idade da pessoa que dirige o estabelecimento 

Tabela 8849 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
do produtor em relação às terras e grupos e classes de atividade 

Tabela 8850 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, sexo do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8851 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, existência de CNPJ, produtor possui DAP (Declaração de Aptidão ao 
PRONAF) e direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário 

Tabela 8852 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, classe de idade do produtor e grupos de área total 

Tabela 8853 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, finalidade principal 
da produção agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as atividades 
desenvolvidas no estabelecimento e associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade 
de classe 

Tabela 8854 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtor proprietário, 
concessionário ou assentado sem titulação definitiva, por pertencimento a Terra Indígena 
(TI) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção das terras, sexo do produtor, classe de 
idade do produtor, grupos de área total 

Tabela 8855 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, classe de 
idade do produtor, condição do produtor em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8856 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, classe de 
idade do produtor, escolaridade do produtor e cor ou raça do produtor  

Tabela 8857 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, 
sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), condição legal 
do produtor e grupos de área total 

Tabela 8858 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, existência de energia elétrica, condição do 



produtor em relação às terras, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8859 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, origem da orientação técnica recebida, sexo do 
produtor, condição do produtor em relação às terras, classe de idade do produtor e 
escolaridade do produtor 

Tabela 8860 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, origem da orientação técnica recebida, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

8861 Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção de informações técnicas 
recebidas pelo estabelecimento, sexo do produtor, condição do produtor em relação às 
terras, classe de idade do produtor e escolaridade do produtor 

Tabela 8862 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção de informações técnicas 
recebidas pelo estabelecimento, origem da orientação técnica recebida, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8863 –  Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de prática agrícola, sexo do produtor, classe 
de idade do produtor, condição do produtor em relação às terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8864 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de prática agrícola, associação do produtor à 
cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação técnica recebida e grupos de 
área total 

Tabela 8865 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de adubação, sexo do produtor, classe de idade 
do produtor, escolaridade do produtor e forma de obtenção de informações técnicas 
recebidas pelo estabelecimento 

Tabela 8866 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de adubação, condição do produtor em relação 
às terras, associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da 
orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8867 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de calcário e/ou outros corretivos do pH do 
solo, sexo do produtor, classe de idade do produtor, condição do produtor em relação às 
terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8868 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de calcário e/ou outros corretivos do pH do 
solo, origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8869 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agrotóxicos, sexo do produtor, condição do 



produtor em relação às terras, escolaridade do produtor e associação do produtor à 
cooperativa e/ou à entidade de classe 

Tabela 8870 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agrotóxicos, origem da orientação técnica 
recebida, forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo estabelecimento, 
grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8871 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, 
sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8872 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, 
associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação 
técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8873 – Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação 
às terras 

Tabela 8874 – Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, escolaridade do produtor, origem da orientação técnica recebida e grupos de área 
total 

Tabela 8875 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, sexo do produtor, classe de idade do 
produtor e existência de energia elétrica 

Tabela 8876 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, condição do produtor em relação às 
terras, origem da orientação técnica recebida e grupos de atividade econômica 

Tabela 8877 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, grupos de área de lavoura e grupos de 
área total 



Tabela 8878 – Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de recurso hídrico, sexo 
do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8879 – Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de recurso hídrico, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8776 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado sem laço 
de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários sem 
laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, temporários e parceiros, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo, faixas de idade, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de pessoal ocupado 

Tabela 8777 – Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado e Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) 
versus Agricultura Familiar, tipo de pessoal ocupado e grupos e classes de atividade 

Tabela 8778 – Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de pessoal ocupado, classes de dias trabalhados, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8779 – Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, tipo de pessoal ocupado, classes de dias trabalhados, sexo do produtor e grupos 
de área total 

Tabela 8780 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de intermediador, condição do produtor em 
relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8781 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, classes de dias de utilização da mão-de-obra com 
intermediação de empreiteiro, condição do produtor em relação às terras, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8782 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) 
versus Agricultura Familiar, tipo de produção, condição do produtor em relação às terras e 
grupos de atividade econômica 

Tabela 8783 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) 
versus Agricultura Familiar, tipo de produção, classes de valor da produção e grupos de área 
total 

Tabela 8784 – Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de despesa, condição do produtor em relação 
às terras e grupos de atividade econômica 



Tabela 8785 – Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de despesa e grupos de área total 

Tabela 8786 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, receitas 
do estabelecimento e outras rendas do produtor, condição do produtor em relação às terras 
e grupos de atividade econômica 

Tabela 8787 – Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, receitas 
do estabelecimento e outras rendas do produtor e grupos de área total 

Tabela 8788 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, controle de doenças e/ou parasitas, 
suplementação alimentar e beneficiamento, condição do produtor em relação às terras, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8789 – Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
espécie da pecuária e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8790 – Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
espécie da pecuária, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8791 – Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor 
em relação às terras, grupos de cabeças de bovinos e grupos de atividade econômica 

Tabela 8792 – Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de área de 
pastagem e grupos de área total 

Tabela 8793 – Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de bovinos 

Tabela 8794 – Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8795 – Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 



condição do produtor em relação às terras, sexo do produtor e grupo de cabeças de 
bubalinos 

Tabela 8796 – Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8797 – Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de equinos 

Tabela 8798 – Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8799 – Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de asininos 

Tabela 8800 – Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8801 – Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de 
cabeças de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de muares 

Tabela 8802 – Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de 
cabeças de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 



Tabela 8803 – Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor 
em relação às terras e grupo de cabeças de suínos 

Tabela 8804 – Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8805 – Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças de caprinos 

Tabela 8806 – Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8807 – Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças de 
ovinos 

Tabela 8808 – Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8809 – Número de estabelecimentos agropecuários com codornas, Efetivos, 
Produção de ovos de codorna e Venda de ovos de codorna, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8810 – Número de estabelecimentos agropecuários com coelhos, Número de 
cabeças de coelhos nos estabelecimentos agropecuários, Número de cabeças de coelhos 
vendidas nos estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de coelhos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e 
grupos de área total 

Tabela 8811 – Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura e Venda de 
produtos, Total de caixas de abelha e Quantidade de mel e cera de abelha, geleia real, 
própolis e pólen vendidos, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e 
grupos de área total 

Tabela 8812 – Número de estabelecimentos agropecuários com sericicultura, Produção e 
Venda de casulos de bicho-da-seda, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8813 – Número de estabelecimentos agropecuários que venderam produtos da 
aquicultura, Quantidade vendida de produtos da aquicultura e Valor da venda de produtos 
da aquicultura, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécie 



criada na aquicultura, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8814 – Número de estabelecimentos agropecuários com aquicultura, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécie criada na 
aquicultura, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e 
grupos de área total 

Tabela 8815 – Número de estabelecimentos agropecuários com ranicultura, Quantidade 
vendida de carne de rãs e Valor da venda de carne de rãs, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8816 – Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e condição do produtor 
em relação às terras 

Tabela 8817 – Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 8818 – Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, 
frangos, frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e grupos 
de área total 

Tabela 8819 – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de cabeças 

Tabela 8820 – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8821 – Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, 
Área cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécies 
da silvicultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8822 – Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, 
Área cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, espécies 
da silvicultura e grupos de área total 

Tabela 8823 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por pertencimento 



a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da silvicultura, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8824 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da silvicultura e grupos de área 
total 

Tabela 8825 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
produtos da extração vegetal, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 8826 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, 
produtos da extração vegetal e grupos de área total 

Tabela 8827 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos 
da floricultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8828 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos 
da floricultura e grupos de área total 

Tabela 8829 – Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da horticultura, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8830 – Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por pertencimento 
a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da horticultura e grupos de área 
total 

Tabela 8831 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura 
permanente, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8832 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 



pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura 
permanente e grupos de área total 

Tabela 8833 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da 
lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8834 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da 
lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária, tipo de semente 
e grupos de área colhida 

Tabela 8835 – Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da 
lavoura temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária e grupos de área 
total 

Tabela 8836 – Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, produtos da agroindústria rural, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8837 – Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, produtos da agroindústria rural e grupos de área total 

Tabela 8838 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal das terras, condição do produtor em relação às terras e sexo do produtor 

Tabela 8839 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal das terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8840 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, 
escolaridade do produtor, conclusão do curso que frequentou, cor ou raça do produtor e 
classe de idade do produtor 

Tabela 8841 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, 
escolaridade do produtor, condição do produtor em relação às terras, direção dos trabalhos 
do estabelecimento agropecuário e origem da orientação técnica recebida  

Tabela 8842 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do cônjuge do 
produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, conclusão do curso que frequentou, cor ou 
raça do cônjuge do produtor e classe de idade do cônjuge do produtor 

Tabela 8843 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do cônjuge do 



produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, condição do produtor em relação às terras 
e grupos de área total 

Tabela 8844 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, cor ou raça do produtor, 
condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica, origem da 
orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8845 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, cor ou raça do cônjuge do 
produtor, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8846 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
condição do produtor em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8847 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
finalidade principal da produção agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as 
atividades desenvolvidas no estabelecimento e residência da pessoa que dirige o 
estabelecimento 

Tabela 8848 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
grupos de atividade econômica e classe de idade da pessoa que dirige o estabelecimento 

Tabela 8849 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
do produtor em relação às terras e grupos e classes de atividade 

Tabela 8850 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, sexo do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8851 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, existência de CNPJ, produtor possui DAP (Declaração de Aptidão ao 
PRONAF) e direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário 

Tabela 8852 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, classe de idade do produtor e grupos de área total 

Tabela 8853 – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, condição 
legal do produtor, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, finalidade principal 
da produção agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as atividades 



desenvolvidas no estabelecimento e associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade 
de classe 

Tabela 8854 – Número de estabelecimentos agropecuários com produtor proprietário, 
concessionário ou assentado sem titulação definitiva, por pertencimento a Terra Indígena 
(TI) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção das terras, sexo do produtor, classe de 
idade do produtor, grupos de área total 

Tabela 8855 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, classe de 
idade do produtor, condição do produtor em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8856 – Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, sexo do produtor, classe de 
idade do produtor, escolaridade do produtor e cor ou raça do produtor  

Tabela 8857 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, 
sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), condição legal 
do produtor e grupos de área total 

Tabela 8858 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, existência de energia elétrica, condição do 
produtor em relação às terras, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8859 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, origem da orientação técnica recebida, sexo do 
produtor, condição do produtor em relação às terras, classe de idade do produtor e 
escolaridade do produtor 

Tabela 8860 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, origem da orientação técnica recebida, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8861 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção de informações técnicas 
recebidas pelo estabelecimento, sexo do produtor, condição do produtor em relação às 
terras, classe de idade do produtor e escolaridade do produtor 

Tabela 8862 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção de informações técnicas 
recebidas pelo estabelecimento, origem da orientação técnica recebida, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8863 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de prática agrícola, sexo do produtor, classe 
de idade do produtor, condição do produtor em relação às terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8864 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de prática agrícola, associação do produtor à 
cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação técnica recebida e grupos de 
área total 



Tabela 8865 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de adubação, sexo do produtor, classe de idade 
do produtor, escolaridade do produtor e forma de obtenção de informações técnicas 
recebidas pelo estabelecimento 

Tabela 8866 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de adubação, condição do produtor em relação 
às terras, associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da 
orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8867 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de calcário e/ou outros corretivos do pH do 
solo, sexo do produtor, classe de idade do produtor, condição do produtor em relação às 
terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8868 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de calcário e/ou outros corretivos do pH do 
solo, origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8869 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agrotóxicos, sexo do produtor, condição do 
produtor em relação às terras, escolaridade do produtor e associação do produtor à 
cooperativa e/ou à entidade de classe 

Tabela 8870 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agrotóxicos, origem da orientação técnica 
recebida, forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo estabelecimento, 
grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8871 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, 
sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8872 – Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra 
Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, uso de agricultura orgânica ou pecuária orgânica, 
associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação 
técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8873 – Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação 
às terras 

Tabela 8874 – Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 



com plantio direto na palha, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura 
Familiar, escolaridade do produtor, origem da orientação técnica recebida e grupos de área 
total  

Tabela 8875 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, sexo do produtor, classe de idade do 
produtor e existência de energia elétrica Características dos estabelecimentos 
agropecuários 

Tabela 8876 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, condição do produtor em relação às 
terras, origem da orientação técnica recebida e grupos de atividade econômica 

Tabela 8877 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Terra Indígena (TI) versus 
Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, grupos de área de lavoura e grupos de 
área total 

Tabela 8878 – Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de recurso hídrico, sexo 
do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8879 – Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por 
pertencimento a Terra Indígena (TI) versus Agricultura Familiar, tipo de recurso hídrico, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 
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Tabela 8549 - Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, tipo de unidade armazenadora, sexo do produtor e classe de idade do 
produtor 

Tabela 8550 - Número de estabelecimentos agropecuários com unidades armazenadoras, 
Número de unidades armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das 
unidades armazenadoras, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, tipo de unidade armazenadora, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de atividade econômica 



Tabela 8551 - Número de estabelecimentos agropecuários, Número de unidades 
armazenadoras nos estabelecimentos agropecuários e Capacidade das unidades 
armazenadoras, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, tipo de unidade armazenadora, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8552 - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, sexo do produtor e 
classe de idade do produtor 

Tabela 8553 - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, condição do produtor 
em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8554 - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores e Número de 
tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, potência dos tratores, grupos de área de 
lavoura e grupos de área total 

Tabela 8555 - Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tratores, 
implementos e máquinas existentes no estabelecimento agropecuário, sexo do produtor e 
classe de idade do produtor 

Tabela 8556 - Número de estabelecimentos agropecuários e Número de tratores, 
implementos e máquinas existentes nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tratores, 
implementos e máquinas existentes no estabelecimento agropecuário, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8557 - Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, veículos existentes no estabelecimento 
agropecuário, sexo do produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8558 - Número de estabelecimentos agropecuários com veículos e Número de 
veículos existentes nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, veículos existentes no estabelecimento 
agropecuário, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8559 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica, sexo do produtor, classe de idade do produtor e 
condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8560 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica, origem da orientação técnica recebida e classes 
de valor da produção 



Tabela 8561 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica, tipo de prática agrícola e grupos de área total 

Tabela 8562 - Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, utilização das terras, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e origem da orientação técnica recebida 

Tabela 8563 - Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, utilização das terras, classe de idade do produtor, cor ou raça do 
produtor e grupos de área total 

Tabela 8564 - Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, utilização das terras, sexo do produtor e grupos e classes de atividade 

Tabela 8565 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos agropecuários 
com pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários com laço de parentesco com o produtor, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo, faixas de 
idade, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8566 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado, total, com 
laço e sem laço laço de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos 
agropecuários com laço e sem laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, 
temporários e parceiros, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, sexo, faixas de idade e grupos de área total 

Tabela 8567 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado sem laço 
de parentesco com o produtor e Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários sem 
laço de parentesco com o produtor, total, permanentes, temporários e parceiros, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo, faixas de 
idade, condição do produtor em relação às terras e grupos de pessoal ocupado 

Tabela 8568 - Número de estabelecimentos agropecuários com pessoal ocupado e Pessoal 
ocupado em estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de pessoal ocupado e grupos e classes de 
atividade 

Tabela 8569 - Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, tipo de pessoal ocupado, classes de dias trabalhados, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8570 - Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, tipo de pessoal ocupado, classes de dias trabalhados, sexo do produtor 
e grupos de área total 



Tabela 8571 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de intermediador, condição do 
produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8572 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, classes de dias de utilização da mão-de-
obra com intermediação de empreiteiro, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8573 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de produção, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8574 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção e Valor da 
produção dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de produção, classes de valor da 
produção e grupos de área total 

Tabela 8575 - Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a 
Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de despesa, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8576 - Número de estabelecimentos agropecuários que realizaram despesas e Valor 
das despesas realizadas pelos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a 
Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de despesa e grupos de área 
total 

Tabela 8577 - Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, receitas do estabelecimento e outras rendas do produtor, condição do produtor 
em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8578 - Número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com 
outras rendas do produtor e Valor das receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, receitas do estabelecimento e outras rendas do produtor e grupos de área total 

Tabela 8579 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, controle de doenças e/ou parasitas, 
suplementação alimentar e beneficiamento, condição do produtor em relação às terras, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8580 - Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, espécie da pecuária e condição do produtor em relação às terras 

Tabela 8581 - Número de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária e 
Número de cabeças, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, espécie da pecuária, grupos de atividade econômica e grupos de área total 



Tabela 8582 - Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, condição do 
produtor em relação às terras, grupos de cabeças de bovinos e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 8583 - Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, grupos de 
área de pastagem e grupos de área total 

Tabela 8584 - Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de bovinos 

Tabela 8585 - Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite de vaca, 
Vacas ordenhadas nos estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida de leite de 
vaca, Valor da produção de leite de vaca, Número de estabelecimentos agropecuários que 
venderam leite de vaca cru, Quantidade vendida de leite de vaca cru e Valor da venda de 
leite de vaca cru, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8586 - Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras, sexo do produtor e grupo de cabeças 
de bubalinos 

Tabela 8587 - Número de estabelecimentos agropecuários com bubalinos, Efetivos, Venda 
e Produção de leite, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8588 - Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de 
equinos 

Tabela 8589 - Número de estabelecimentos agropecuários com equinos, Número de 
cabeças de equinos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam equinos, Número de cabeças de equinos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de equinos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8590 - Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 



estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de 
asininos 

Tabela 8591 - Número de estabelecimentos agropecuários com asininos, Número de 
cabeças de asininos nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam asininos, Número de cabeças de asininos vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de asininos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8592 - Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de cabeças 
de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças de 
muares 

Tabela 8593 - Número de estabelecimentos agropecuários com muares, Número de cabeças 
de muares nos estabelecimentos agropecuários, Número de estabelecimentos 
agropecuários que venderam muares, Número de cabeças de muares vendidas nos 
estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de muares nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8594 - Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, condição do 
produtor em relação às terras e grupo de cabeças de suínos 

Tabela 8595 - Número de estabelecimentos agropecuários com suínos, Efetivos e Venda, 
por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8596 - Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças de caprinos 

Tabela 8597 - Número de estabelecimentos agropecuários com caprinos, Efetivos, Venda e 
Produção de leite, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8598 - Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) 
versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupo de cabeças 
de ovinos 

Tabela 8599 - Número de estabelecimentos agropecuários com ovinos, Efetivos, Venda, 
Produção de lã e Produção de leite, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) 
versus Agricultura Familiar, grupos de atividade econômica e grupos de área total 



Tabela 8600 - Número de estabelecimentos agropecuários com codornas, Efetivos, 
Produção de ovos de codorna e Venda de ovos de codorna, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8601 - Número de estabelecimentos agropecuários com coelhos, Número de cabeças 
de coelhos nos estabelecimentos agropecuários, Número de cabeças de coelhos vendidas 
nos estabelecimentos agropecuários e Valor da venda de cabeças de coelhos nos 
estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8602 - Número de estabelecimentos agropecuários com apicultura e Venda de 
produtos, Total de caixas de abelha e Quantidade de mel e cera de abelha, geleia real, 
própolis e pólen vendidos, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8603 - Número de estabelecimentos agropecuários com sericicultura, Produção e 
Venda de casulos de bicho-da-seda, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) 
versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica e grupos de área total 

Tabela 8604 - Número de estabelecimentos agropecuários que venderam produtos da 
aquicultura, Quantidade vendida de produtos da aquicultura e Valor da venda de produtos 
da aquicultura, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, espécie criada na aquicultura, condição do produtor em relação às terras, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8605 - Número de estabelecimentos agropecuários com aquicultura, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, espécie criada 
na aquicultura, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica 
e grupos de área total 

Tabela 8606 - Número de estabelecimentos agropecuários com ranicultura, Quantidade 
vendida de carne de rãs e Valor da venda de carne de rãs, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, condição do produtor em relação às terras, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8607 - Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e condição do 
produtor em relação às terras 

Tabela 8608 - Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 
Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 8609 - Número de estabelecimentos agropecuários com galinhas, galos, frangos, 
frangas e pintos, Efetivos, Venda, Produção de ovos e Venda de ovos, por pertencimento a 



Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, grupos de cabeças e grupos de 
área total 

Tabela 8610 - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de cabeças 

Tabela 8611 - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 200 cabeças de 
galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, Efetivos e composição do plantel na data de 
referência, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8612 - Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, Área 
cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, espécies da silvicultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 8613 - Número de estabelecimentos agropecuários com espécies da silvicultura, Área 
cortada de espécies da silvicultura e Número de pés existentes nos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, espécies da silvicultura e grupos de área total 

Tabela 8614 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por pertencimento 
a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da silvicultura, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8615 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da silvicultura, 
Quantidade produzida na silvicultura, Quantidade vendida de produtos da silvicultura, Valor 
da produção na silvicultura e Valor da venda de produtos da silvicultura, por pertencimento 
a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da silvicultura e grupos 
de área total 

Tabela 8616 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, produtos da extração vegetal, condição do produtor em relação às terras e grupos 
de atividade econômica 

Tabela 8617 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtos da extração 
vegetal, Quantidade produzida na extração vegetal, Quantidade vendida de produtos da 
extração vegetal, Valor da produção na extração vegetal e Valor da venda de produtos da 
extração vegetal, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, produtos da extração vegetal e grupos de área total 

Tabela 8618 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 



Familiar, produtos da floricultura, condição do produtor em relação às terras e grupos de 
atividade econômica 

Tabela 8619 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção de floricultura 
e/ou plantas ornamentais e Valor da venda de produtos de floricultura e/ou plantas 
ornamentais, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, produtos da floricultura e grupos de área total 

Tabela 8620 - Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por pertencimento 
a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da horticultura, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8621 - Número de estabelecimentos agropecuários com horticultura, Quantidade 
produzida na horticultura, Quantidade vendida de produtos da horticultura, Valor da 
produção da horticultura e Valor da venda de produtos da horticultura, por pertencimento 
a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da horticultura e 
grupos de área total 

Tabela 8622 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da 
lavoura permanente, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade 
econômica 

Tabela 8623 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada 
e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da 
lavoura permanente e grupos de área total 

Tabela 8624 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura 
temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária, condição do 
produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica 

Tabela 8625 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura 
temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária, tipo de 
semente e grupos de área colhida 

Tabela 8626 - Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda e Área colhida da lavoura 
temporária nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, produtos da lavoura temporária e grupos de 
área total 

Tabela 8627 - Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) 
versus Agricultura Familiar, produtos da agroindústria rural, condição do produtor em 
relação às terras e grupos de atividade econômica 



Tabela 8628 - Produção, Venda e Valor da produção e Valor da venda na agroindústria rural 
nos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) 
versus Agricultura Familiar, produtos da agroindústria rural e grupos de área total 

Tabela 8629 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição legal das terras, condição do produtor em relação às terras e sexo do 
produtor 

Tabela 8630 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição legal das terras, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8631 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo do 
produtor, escolaridade do produtor, conclusão do curso que frequentou, cor ou raça do 
produtor e classe de idade do produtor 

Tabela 8632 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo do 
produtor, escolaridade do produtor, condição do produtor em relação às terras, direção dos 
trabalhos do estabelecimento agropecuário e origem da orientação técnica recebida 

Tabela 8633 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo do cônjuge 
do produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, conclusão do curso que frequentou, cor 
ou raça do cônjuge do produtor e classe de idade do cônjuge do produtor 

Tabela 8634 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo do cônjuge 
do produtor, escolaridade do cônjuge do produtor, condição do produtor em relação às 
terras e grupos de área total 

Tabela 8635 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, cor ou raça do 
produtor, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade econômica, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8636 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por casais, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, cor ou raça do 
cônjuge do produtor, condição do produtor em relação às terras, grupos de atividade 
econômica, origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8637 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
condição do produtor em relação às terras e grupos de área total 

Tabela 8638 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
finalidade principal da produção agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as 



atividades desenvolvidas no estabelecimento e residência da pessoa que dirige o 
estabelecimento 

Tabela 8639 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, direção dos trabalhos do estabelecimento 
agropecuário, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
grupos de atividade econômica e classe de idade da pessoa que dirige o estabelecimento 

Tabela 8640 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição do produtor em relação às terras e grupos e classes de atividade 

Tabela 8641 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição legal do produtor, sexo do produtor e condição do produtor em relação 
às terras 

Tabela 8642 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição legal do produtor, existência de CNPJ, produtor possui DAP (Declaração 
de Aptidão ao PRONAF) e direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário 

Tabela 8643 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição legal do produtor, classe de idade do produtor e grupos de área total 

Tabela 8644 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos 
agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura 
Familiar, condição legal do produtor, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, 
finalidade principal da produção agropecuária do estabelecimento, renda obtida com as 
atividades desenvolvidas no estabelecimento e associação do produtor à cooperativa e/ou 
à entidade de classe 

Tabela 8645 - Número de estabelecimentos agropecuários com produtor proprietário, 
concessionário ou assentado sem titulação definitiva, por pertencimento a Unidade de 
Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção das terras, sexo do 
produtor, classe de idade do produtor, grupos de área total 

Tabela 8646 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo do 
produtor, classe de idade do produtor, condição do produtor em relação às terras e grupos 
de área total 

Tabela 8647 - Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, sexo do 
produtor, classe de idade do produtor, escolaridade do produtor e cor ou raça do produtor 

Tabela 8648 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, residência da pessoa que dirige o 
estabelecimento, sexo da pessoa que dirige o estabelecimento (produtor ou administrador), 
condição legal do produtor e grupos de área total 



Tabela 8649 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, existência de energia elétrica, condição do 
produtor em relação às terras, residência da pessoa que dirige o estabelecimento, grupos 
de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8650 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, origem da orientação técnica recebida, 
sexo do produtor, condição do produtor em relação às terras, classe de idade do produtor 
e escolaridade do produtor 

Tabela 8651 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, origem da orientação técnica recebida, 
grupos de atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8652 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção de informações 
técnicas recebidas pelo estabelecimento, sexo do produtor, condição do produtor em 
relação às terras, classe de idade do produtor e escolaridade do produtor 

Tabela 8653 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, forma de obtenção de informações 
técnicas recebidas pelo estabelecimento, origem da orientação técnica recebida, grupos de 
atividade econômica e grupos de área total 

Tabela 8654 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de prática agrícola, sexo do produtor, 
classe de idade do produtor, condição do produtor em relação às terras e escolaridade do 
produtor 

Tabela 8655 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de prática agrícola, associação do 
produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da orientação técnica recebida e 
grupos de área total 

Tabela 8656 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de adubação, sexo do produtor, classe 
de idade do produtor, escolaridade do produtor e forma de obtenção de informações 
técnicas recebidas pelo estabelecimento 

Tabela 8657 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de adubação, condição do produtor 
em relação às terras, associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, 
origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8658 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de calcário e/ou outros corretivos do 
pH do solo, sexo do produtor, classe de idade do produtor, condição do produtor em relação 
às terras e escolaridade do produtor 

Tabela 8659 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de calcário e/ou outros corretivos do 
pH do solo, origem da orientação técnica recebida e grupos de área total 



Tabela 8660 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de agrotóxicos, sexo do produtor, 
condição do produtor em relação às terras, escolaridade do produtor e associação do 
produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe 

Tabela 8661 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de agrotóxicos, origem da orientação 
técnica recebida, forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo 
estabelecimento, grupos de área de lavoura e grupos de área total 

Tabela 8662 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de agricultura orgânica ou pecuária 
orgânica, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação 
às terras 

Tabela 8663 - Número de estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade 
de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, uso de agricultura orgânica ou pecuária 
orgânica, associação do produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, origem da 
orientação técnica recebida e grupos de área total 

Tabela 8664 - Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor 
em relação às terras 

Tabela 8665 - Número de estabelecimentos agropecuários que não utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram sistema de 
preparo do solo, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo 
convencional, Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram cultivo mínimo, 
Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram plantio direto na palha e Área 
com plantio direto na palha, por pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus 
Agricultura Familiar, escolaridade do produtor, origem da orientação técnica recebida e 
grupos de área total 

Tabela 8666 - Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação 
(UC) versus Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, sexo do produtor, classe 
de idade do produtor e existência de energia elétrica 

Tabela 8667 - Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação 
(UC) versus Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, condição do produtor em 
relação às terras, origem da orientação técnica recebida e grupos de atividade econômica 

Tabela 8668 - Número de estabelecimentos agropecuários com uso de irrigação e Área 
irrigada dos estabelecimentos agropecuários, por pertencimento a Unidade de Conservação 



(UC) versus Agricultura Familiar, método utilizado para irrigação, grupos de área de lavoura 
e grupos de área total 

Tabela 8669 - Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de recurso 
hídrico, sexo do produtor, classe de idade do produtor e condição do produtor em relação 
às terras 

Tabela 8670 - Número de estabelecimentos agropecuários com recursos hídricos, por 
pertencimento a Unidade de Conservação (UC) versus Agricultura Familiar, tipo de recurso 
hídrico, grupos de atividade econômica e grupos de área total 

 

Terras Indígenas e Coordenações Regionais – xlsx e ods 
Nível territorial: Coordenação Regional da FUNAI 
 

Tabela 5636802 – Estabelecimentos agropecuários, por classificação da Agricultura familiar 
FAO/INCRA, segundo as Coordenações Regionais da FUNAI - 2017 

Tabela 5636803 - Estabelecimentos agropecuários, por classificação em relação ao trabalho 
FAO/INCRA, segundo as Coordenações Regionais da FUNAI – 2017 

Tabela 5636806 - Estabelecimentos agropecuários, por grau de especialização FAO/INCRA, 
segundo as Coordenações Regionais da FUNAI - 2017 

Tabela 5636807 - Estabelecimentos agropecuários, por grau de integração ao mercado 
FAO/INCRA, segundo as Coordenações Regionais da FUNAI - 2017 

Tabela 5636812 - Estabelecimentos com existência de Horticultura, por destino da produção 
para comercialização, segundo as Terras Indígenas declaradas - 2017 

Tabela 5636815 - Estabelecimentos agropecuários, por existência de rio ou riacho, segundo as 
Coordenações Regionais da FUNAI – 2017 

 

Nível territorial:  Terras Indígenas declaradas 
Tabela 5636850 - Estabelecimentos agropecuários, por classificação da Agricultura familiar 
FAO/INCRA, segundo as Terras Indígenas declaradas - 2017 

Tabela 5636853 - Estabelecimentos agropecuários, por classificação em relação ao trabalho 
FAO/INCRA, segundo as Terras Indígenas declaradas - 2017 

Tabela 5636856 - Estabelecimentos agropecuários, por grau de especialização FAO/INCRA, 
segundo as Terras Indígenas declaradas - 2017 

Tabela 5636857 - Estabelecimentos agropecuários, por grau de integração ao mercado 
FAO/INCRA, segundo as Terras Indígenas declaradas - 2017 

Tabela 5636862 - Estabelecimentos agropecuários, por existência de rio ou riacho, segundo as 
Terras Indígenas declaradas – 2017 

Tabela 5636867 - Estabelecimentos com existência de Horticultura, por destino da produção 
para comercialização, segundo as Terras Indígenas declaradas - 2017 


