SEADE PAINEL
AGROPECUÁRIA

Anexo Metodológico
Conceitos, notas e fontes
1. As informações sobre a produção agropecuária têm como fonte de dados os levantamentos realizados pelo IBGE:
Produção Agrícola Municipal – PAM, Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM e Produção da Extração Vegetal e da
Silvicultura – PEVS.
2. Produção Agrícola Municipal – PAM: fornece informações sobre área plantada, área destinada à colheita, área colhida,
quantidade produzida, rendimento médio e preço médio pago ao produtor, no ano de referência, para 64 produtos
agrícolas (31 de culturas temporárias e 33 de culturas permanentes). A pesquisa é anual e as informações referem-se a
31 de dezembro do ano de referência. Com abrangência nacional, seus resultados são divulgados para Brasil, grandes
regiões, unidades da federação, mesorregiões, microrregiões e municípios. As informações municipais para cada
produto somente são coletadas a partir de um hectare de área ocupada com a cultura e uma tonelada de produção.
3. Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM: traz informações sobre os efetivos da pecuária existentes no município na
data de referência do levantamento, bem como a produção de origem animal e o valor da produção durante o ano de
referência. Os efetivos incluem bovinos, suínos, matrizes de suínos, galináceos, galinhas, codornas, equinos, bubalinos,
caprinos e ovinos. A produção de origem animal contempla: produção de leite, ovos de galinha, ovos de codorna, mel, lã
bruta e casulos do bicho-da-seda; quantidades de vacas ordenhadas e ovinos tosquiados; e a aquicultura, que engloba
as produções da piscicultura, carcinocultura (criação de camarões em viveiros) e malacocultura (cultivo de moluscos).
A pesquisa é anual e de abrangência nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da
federação, mesorregiões, microrregiões e municípios.
4. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS: realizada anualmente, a pesquisa traz informações sobre
a quantidade e o valor da produção decorrente dos processos de exploração dos recursos vegetais nativos e dos
maciços florestais plantados, tendo como unidade de coleta o município. A área total existente e a área colhida de
cultivos florestais também são objetos do levantamento. A pesquisa constitui a principal fonte de estatísticas sobre o
acompanhamento sistemático da exploração dos recursos florestais em todo o território nacional.

Variáveis e fontes
• Valor da produção agropecuária: considera o valor da produção agrícola, da produção de origem animal, da
produção referente à exploração de maciços florestais plantados e da aquicultura. Excluem-se os valores da produção
extrativista.
Fonte: Seade e IBGE.
• Valor da produção de origem animal: valor da produção dos produtos de origem animal.
Fonte: Seade e IBGE.
• Valor da produção da agricultura: valor da produção dos produtos agrícolas.
Fonte: Seade e IBGE.
• Valor da produção da aquicultura: valor da produção da piscicultura, carcinocultura e malacocultura.
Fonte: Seade e IBGE.
• Valor da produção da silvicultura: valor da produção decorrente dos processos de exploração dos recursos vegetais
nativos e dos maciços florestais plantados.
Fonte: Seade e IBGE.
• Produtos: são aqueles resultantes da exploração dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e
protegido, o que abrange as atividades de cultivo agrícola, criação e produção animal, cultivo de espécies florestais
para produção de madeira, celulose e para proteção ambiental, extração de madeira em florestas nativas, coleta
de produtos vegetais e de exploração de animais silvestres em seus habitats naturais, pesca extrativa de peixes,
crustáceos e moluscos, coleta de produtos aquáticos, assim como a aquicultura.
Fonte: Seade e IBGE.
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