Produção Agrícola Municipal 2016
Assunto: Lavouras Temporárias e Permanentes

Tabela 1 - Áreas plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção,
segundo os principais produtos das lavouras temporárias - Brasil – 2016.
Brasil
Regiões Norte
Regiões Nordeste
Regiões Sudeste
Regiões Sul
Regiões Centro-oeste
UF’s: RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MA,PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC,
RS,MS, MT, GO e DF.

Tabela 2 - Áreas plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção
dos principais produtos das lavouras temporárias, segundo as Grandes Regiões e Unidades da
Federação - Brasil – 2016.
Abacaxi, Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 3 - Áreas destinadas à colheita e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da
produção dos principais produtos das lavouras permanentes, segundo os principais produtos das
lavouras permanentes - Brasil – 2016.
Brasil
Regiões Norte
Regiões Nordeste
Regiões Sudeste
Regiões Sul
Regiões Centro-oeste
UF’s: RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MA,PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA,MG, ES, RJ, SP, PR, SC,
RS,MS, MT, GO e DF.

Tabela 4 - Áreas destinadas à colheita e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da
produção dos principais produtos das lavouras permanentes, segundo as Grandes Regiões e
Unidades da Federação - Brasil – 2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 5 - Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção
dos principais produtos das lavouras temporárias, segundo as Unidades da Federação,
Mesorregiões, Microrregiões e os Municípios –2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 6 - Área destinada a colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor
da produção dos principais produtos das lavouras permanentes, segundo as mesorregiões,
microrregiões e os municípios – 2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 7 – Área colhida (ha) nos últimos 7 anos dos principais produtos das lavouras temporárias,
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação produtoras - Brasil – 2010-2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).
Tabela 8 – Quantidade produzida nos últimos 7 anos por produto, das lavouras temporárias, segundo as
Grandes Regiões e Unidades da Federação produtoras - Brasil – 2010-2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 9 – Área colhida (ha) nos últimos 7 anos dos principais produtos, das lavouras permanente,
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação produtoras - Brasil – 2010-2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 10 – Quantidade produzida nos últimos 7 anos dos principais produtos das lavouras
permanente, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação produtoras - Brasil – 20102016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 11 – Área colhida nos últimos 7 anos dos principais produtos das lavouras temporárias,
segundo as segundo as Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e os Municípios –
2010-2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 12 – Quantidade produzida nos últimos 7 anos dos principais produtos das lavouras
temporárias, segundo as segundo as Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e os
Municípios – 2010-2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 13 – Área colhida (ha) nos últimos 7 anos dos principais produtos das lavouras permanentes,
segundo as segundo as Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e os Municípios –
2010-2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 14 – Quantidade produzida nos últimos 7 anos dos principais produtos das lavouras
permanentes, segundo as segundo as Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e os
Municípios – 2010-2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate

(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 15 - Área plantada ou área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida,
rendimento médio e valor da produção dos principais produtos das lavouras temporárias e
permanentes em ordem decrescente de área colhida – 2016.
UF’s: RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC,
RS,MS, MT, GO e DF.

Tabela 16 - Área plantada ou área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida,
rendimento médio e valor da produção, unidades da federação e municípios, segundo principais
produtos das lavouras temporárias e permanentes em ordem decrescente de área colhida – 2016.
UF’s: RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC,
RS,MS, MT, GO e DF.

Tabela 17 - Área colhida (ha), quantidade produzida, rendimento médio , variação da produção em
relação ao ano anterior, participação total da produção nacional e valor da produção, segundo a
importância das unidades da federação e valor da produção da lavouras temporárias – 2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 18 - Área colhida (ha), quantidade produzida, rendimento médio, variação da produção em
relação ao ano anterior, participação total da produção nacional e valor da produção, segundo a
importância dos municípios produtores e valor da produção – 2016.
Abacaxi , Algodão herbáceo (em caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em
grão), Batata-doce, Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cebola , Centeio (em grão), Cevada (em grão),
Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol (em grão), Juta (fibra),
Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga) , Mandioca, Melancia, Melão, Milho (em grão), Rami
(fibra), Soja (em grão), Sorgo granífero (em grão), Tomate, Trigo (em grão) e Triticale (em grão).

Tabela 19 - Área colhida (ha), quantidade produzida, rendimento médio , variação da produção em
relação ao ano anterior, participação total da produção nacional e valor da produção, segundo a
importância das unidades da federação e valor da produção da lavouras temporárias – 2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá ,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave , fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 20 - Área colhida (ha), quantidade produzida, rendimento médio , variação da produção em
relação ao ano anterior, participação total da produção nacional e valor da produção, segundo a
importância dos municípios produtores e valor da produção – 2016.
Abacate, Algodão arbóreo (em caroço), Azeitona, Banana (cacho), Borracha (látex coagulado), Cacau
(em amêndoa), Café (em grão) Total, Café (em grão) Arábica, Café (em grão) Canephora, Caqui,
Castanha de caju, Chá-da-Índia (folha verde), Coco-da-baía ,Dendê (cacho de coco), Erva mate
(folha verde), Figo, Goiaba, Guaraná (semente), Laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá,
Marmelo, Noz (fruto seco), Palmito, Pêra, Pêssego, Pimenta-do-reino, Sisal ou Agave, fibra),
Tangerina, Tungue (fruto seco), Urucum (semente) e Uva.

Tabela 21 - Área plantada ou área destinada à colheita, área colhida, e participação no total,
quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção, unidades da federação e grandes
regiões, segundo principais produtos das lavouras temporárias e permanentes em ordem decrescente
de área colhida – 20156.
UF’s: RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC,
RS,MS, MT, GO e DF.

Tabela 22 - Áreas plantada e colhida, quantidade produzida e rendimento médio do amendoim em
casca, da batata-inglesa, do feijão em grão e do milho em grão, com indicação de safras, segundo as
Grandes Regiões e Unidades da Federação - Brasil – 2016.
Tab 22.1- Amendoim (em casca) 1ª e 2ª Safra
Tab 22.2- Batata-inglesa 1ª, 2ª e 3ª Safra
Tab 22.3- Feijão (em grão) 1ª, 2ª e 3ª Safra
Tab 22.4- Milho (em grão) 1ª e 2ª Safra
Tab 22.5 – 8 - Áreas plantada e colhida, quantidade produzida e rendimento médio do amendoim em
casca, da batata-inglesa, do feijão em grão e do milho em grão, com indicação de safras, segundo os
municípios - Brasil – 2016.

Tab 23 - Áreas plantada e colhida, variação e participação da área colhida, valor da produção,
variação e participação do valor da produção, da lavoura temporária, segundo as unidades de
Federação produtoras, em ordem decrescente de área colhida – 2016.

Tab 24 - Áreas plantada e colhida, variação e participação da área colhida, valor da produção,
variação e participação do valor da produção, da lavoura permanente, segundo as unidades de
Federação produtoras, em ordem decrescente de área colhida – 2016.

Tab 25 - Áreas plantada e colhida, variação e participação da área colhida, valor da produção,
variação e participação do valor da produção, da lavoura temporária e permanente, segundo as
unidades de Federação produtoras, em ordem decrescente de área colhida – 2016.

