
PEREIRA AS. 2011. A evolUl;:ao da batata no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
OLERICUL TURA, 51. Horticultura Brasileira 29. Vic;osa: ABH.S570 I-S571 0

A evolu~ao da cultura da batata no Brasil.
Arione da S Pereira 1

IEmbrapa Clima Temperado, C. Postal 403, 960 I0-971, Pelotas-RS; arione.pereira@cpact.embrapa.br

INTRODU(:AO

A batata foi levada do Peru para a Europa pelos conquistadores espanh6is no seculo XVI,

espalhando-se para ser cultivada em cerca de 130 paises e consumida por mais de um bilhao de

pessoas (CIP, 2011). A produc;ao mundial em 2009 foi de 329,5 milhoes de toneladas, produzida em

uma area de 18,6 milhoes de hectares, constituindo-se numa das principais fontes de alimento para a

humanidade (FAOSTAT, 2011).

No Brasil, a cultura da batata foi introduzida por imigrantes europeus no final do seculo

XIX, no sui do pais, onde as condic;oes de c1ima eram mais favoraveis it sua produc;ao, servindo de

alimentac;ao basica para os colonos ate fi'nal"~aq,ueIe8eculo (EMATER/RS, 2008).

Em Sao Paulo, foi somente na decada de 20, que a cultura dabatata atingiu escala de produc;ao

significativa (Miranda Filho & Feltran, 2009).

A evoluc;ao da area cultivada, produc;ao e produtividade de batata por regioes (subtropical=

regiao SUL;:f~gii~0tropicaL de altitude) e no pais esta apresentagana'fabela I.

SegundL OSdo IBGE,naprimeira deca<!a do seculo XXI, OHJ:)a1Sproduziu, em media, 3.142 mil

de toneladas, que signiftca 5,5 vezes mais do que as 566 mil toneladas obtidas na decada de 40; na

regiaosubtropical, a media de produ9ao da primeira decada desse seculo foi 3,9 vezes maior que na

decada de 40, enquanto na regiao tropical foi 7,0 vezes maior.A area media cultivada de batata no
f1 (',L, Ii, i ," ,",II" ' ' ,H (Ii,,"" .''L . .,,' ". '.1,· "", i ·, .•.H.,", '. "'.", \ '. '.. . 'I ".1,·· '" '., .' ,. , ", , ,', i'.' .."'.'ill'

pais aumentoti ae 114 mil hectares nadecada de 40 para 141 mil hectares na decada de 10' do novo

milenio, mas passando por mais de 200 mil hectares na decada de 60. Durante todas as seis decadas

do seculo XX, a area media cultivada na regiao subtropical foi maior que na tropical. Na ultima

decada analisada, no entanto, a area media cultivada na regiao tropical superou em de 17% a area da

regiao subtropical.

A produtividade media de batata no Brasil cresceu de 4,95 t.ha-' na decada de 40 para 21,37

t.ha-I, na ultima decada, superando pela primeira vez a media mundial de 16,93 t.ha-I. A

produtividade media obtida na regiao tropical sempre foi mais alta que na subtropical, que pode ser

atribuida ao maior uso de tecnologia. Nas ultimas tres decadas, esta diferenc;a foi mais acentuada.

Exceto Minas Gerais e Sao Paulo, em todos os demais estados, as areas foram drasticamente

reduzidas na ultima decada, porem a produC;ao passou a ocorrer em escala na Bahia e Goias. No ana
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de 20 I0, os principais estados produtores foram: Minas Gerais, I. I30 mil toneladas em 38.652 ha;

Sao Paulo, 679 mil toneladas em 30.060 ha; Parana, 646 mil toneladas em 27.943 ha; Rio Grande

do Sui, 357 mil toneladas em 21.557 ha; Bahia, 290 mil toneladas em 7.712 ha; Goias, 232 mil

toneladas em 5.570 ha; e Santa Catarina, 112 mil toneladas em 7.039 ha.

A industrializac;ao da batata cresceu a partir da decada de 90, primeiramente para a

fabricayao de batata frita na forma de rodelas ('chips'), posteriormente na forma de batata palha.

Em 2006 foi estabelecida a industrializayao em escala da batata na forma de palitos pre-fritos

congelados no pais, visando diminuir a importayao, que em 20 I0 foi de cerca de 200 mil toneladas.

Atualmente a batata industrializada atinge 30% do produto consumido (Shimoyama, 2011).

No que se refere ao manejo da cultura, desde sua introduyao ate os anos de 1950, 0 plantio,

capinas, amontoa e colheita eram realizadas manualmente com enxada (EMATER/RS, 2008). Na

decada de 50, surgiram novas tecnologias de manejo, como fertilizantes quimicos, mecanizayao

baseada na trayao animal, resultando em aumento de areas e de produtividade. No Sui as

pulverizayoes e polvilhayoes nao eram pr<iticas comuns, ao passo que em Sao Paulo os produtores

japoneses faziam urn born trabalho de pulverrzayao e polvilhamento. Na decada de 60, ampl iou-se 0

uso de fungicidas para 0 controle das dOenyas. Na decada de 70 e 80, foi crescente a mecanizayao

tratorizada, com plantadeira, adubadeira, pulverizador e colheitadeira.

Ate a decada de 90, a cultura se constituia numa atividade principalmente de pequenos

produt~'Fe$rnumaexplorayao tipica da agricultura de base familiar (Pereira, 2008). Com a

glob odos mercados, a cultura transformou-se na hortaliya de maior importancia dentro do

agroneg6cio brasileiro, reduzindo drasticamente 0 numero de produtores, com efeito do aumento

dos cUStos de ,produyao, frequentes oscilayoes de cotayao doproduto e,rnais do que tudb,pelaperda

de competitividade na comercializayao.

A partir da metade da decada de 90, houve tambem uma mudanya na geografia da produyao,

com surgimento de novas areas na regiao tropical de altitude - Cristalina (GO), Triangulo Mineirol

Alto Parnaiba (MG) e Chapada Diamantina (BA) - em detrimento de areas produtoras na regiao

subtropical. Esta mUdanc;a de geografia tambem ocorreu na regiao subtropical, com destaque para a

regiao dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sui, e para 0 municipio de Agua Doce, em

Santa Catarina, onde os cultivos sao realizados no verao. As novas areas foram promovidas pelos

avanyos tecnol6gicos e utilizayao de novas cultivares, assim como por mudanya fundiaria e de

gerenciamento das propriedades (Deleo & Boteon, 2005).
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A evoluc;:ao da cultura da batata no Brasil teve a influencia de muitos fatores, mas 0 nivel de

eficiencia da produc;:ao foi altamente dependente da disponibilidade e viabilidade de uso de batata

semente de qualidade e da introduc;:ao de novas variedades.

Ate a decada de 40, a Alemanha provia grandes quantidades de batata-semente para 0 Brasil,

entretanto, com 0 episodio da II Grande Guerra, a importac;:ao foi suspensa. Em 1946, a importac;:ao

da Europa foi reiniciada, mas agora predominantemente de batata-semente da Holanda (Guimaraes,

De acordo com Hirano (1987), embora 0 Estado de Sao Paulo ja contasse em 1934 com a

primeira legislac;:ao sobre sementes e mudas, incluindo batata, foi apenas no final da decada de 50,

que a produc;:ao de batata-semente nacional teve inicio, com a criac;:ao do projeto ETA n. 52 (Brasil -

Estados Unidos). Este program a, que se baseava em batata-semente importada, durou pouco devido

ao extremo rigor das normas adotadas para disciplinar a produc;:ao de batata semente certificada,

principalmente quanveiac>stndices de toI18~an¢ia para doenc;:as. Nessa mesma epoca, a Cooperativa

Agricola deCc>via(CAC) foi criada, e comeQou a produc;:ao de baftttasemente certificada (a partir de

batata-semente importada) independentemente do projeto ET An. 52. A CAC utilizava pad roes para

certificaQao elaborados pel a propria cooperativa. Essas duas iniciativas constituiram a base para 0

estabeilecimento do sistema atual de certificac;:ao em vigor no pais.

da decada de 60, foi elaborado 0 Plano Nacional de Sementes (PLANASEM), pelo

Mini$t~r:ib daAgricultura, cujas ac;:oesresultaramemalguma coordenw;ao em nfvel nacibhal, com 0

estabelecimento de objetivos e metas. Na decada de 70, 0 governo brasileiro montou 0 Plano

Nacional de Batata. Nesse programa incluia como uma das metas a reduc;:ao da importac;:ao e a

criac;:ao de tecnologias para produc;:ao da batata-semente nacional. Em 1972, foi criado 0

Subprograma de Apoio Governamental a Implantac;:ao do Plano Nacional de Sementes (AGIPLAN),

e estabelecido acordo de cooperac;:ao entre 0 Brasil e a Alemanha, com objetivo da criac;:ao de urn

Centro de Treinamento e Multiplicac;:ao de Batata-semente (hoje, Embrapa Transferencia de

Tecnologia / Escritorio de Negocios de Canoinhas), em Santa Catarina, onde foi implantado 0

primeiro laboratorio de testes virologicos do pais. Nessa mesma epoca, 0 Ministerio da Agricultura

instruiu para a certificac;:ao de batata-semente, e aprovou as tabelas de tolenlncia maxima para

inspec;:ao de campo e exame de tuberculos. Em 1976, foi iniciado 0 desenvolvimento da tecnologia

de produc;:ao de batata-semente basica por meio da biotecnologia, com 0 uso de cultura de
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meristema, da multiplicac;ao in vitro e da praduc;ao de minituberculos em telados anti-insetos, alem

do uso do teste de Elisa para a detecc;ao de virus. Os primeiros lotes de batata-semente foram

comercializados em 1977, quando a importac;ao girava em torno de 15 a 20 mil toneladas/ano. De

acordo com dados do Anuario da Agricultura Brasileira, na medida em que a oferta nacional de

batata-semente aumentou as importac;6es diminuiram para 2.900 toneladas/ano na media da ultima

decada. Segundo Hirano (2009), as ac;6es que levaram a esta evoluc;ao na produc;ao foi resultado da

transferencia de tecnologias com 0 uso de biotecnologia na produc;ao de minituberculos, teste de

virus, uso de irrigac;ao e mecanizac;ao da lavoura. Nesses anos de mudanc;a, produtores de batata

consumo tambem tiveram que se adaptar. Houve uma grande evasao de produtores na cultura da

batata que foram obrigados a verticalizarem a produc;ao e mudar de areas para 0 Cerrado, onde a

oferta de terras novas era abundante em relac;ao ao Sui, onde as aplicac;6es das leis de pratec;ao

ambiental ja haviam sido iniciadas pelos 6rgaos governamentais. Com isto 0 setor de sementes

comec;ou a deixar de ser independente de outros setores da cadeia e se tornou parte do processo

verticalizado, que algumas vezes se estendeuate a industrializac;ao, isto e, produtores de batata

consumo iniciaram a produc;ao de sementes e, por outro lado, os produtores tradicionais de batata

semente, por falta de mercado, comec;aram a plantar consumo. A praduc;ao de batata semente para

auto-abastecimento cresceu muito comc') forma a reduzir de produc;ao e aumentar a

produti bem,muitos produtoresa\.l111entaram e 0 periodo de produc;ao,

estendenao<suasareas decultivo para aiferentes regioes e epocas de plantio, visando assegurar 0

mercado por meio de oferta regular e constante do produto.

De acordo com Hirano (2009), nesses ultimos anos em que houve mudanc;a na legislac;ao,

ocorreUit1malltegradaQao da qualidade<dasemel'lte certificada nacional, causada pela faha de

capacidade tecnica de alguns produtores e da comercializac;ao de batata semente de baixa qualidade.

Em relac;ao it preferencia dos consumidores pela cor da pelicula da batata, 0 pais e dividido

em dois: 0 Rio Grande do Sui, onde a preferencia e por tuberculos de pelicula vermelha, e 0

restante do pais, que prefere tuberculos de pelicula amarelada.

De acordo com Miranda Filho & Feltran (2009), na decada de 20, em Sao Paulo

predominavam cultivares de batata de pelicula amarela e polpa clara: 'Branca Cascuda', 'Caipira de

Piedade', 'Oura' e 'Parana Oura' (denominac;ao local da variedade polonesa Industrie). Havia

tambem a variedade denominada 'Rim de Porco', de pelicula vermelha intensa e alta resistencia a

doenc;as fungi cas das folhas.
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Na decada de 30, tres cultivares ('Blanca Mar Del Plata', 'Papa Criolla' e 'Chaquena')

tomaram-se mais importantes em Sao Paulo. Procedentes da Argentina, essas cultivares eram de

origem americana, mas com novas denominayoes recebidas naquele pais. Face ao pessimo estado

sanitario, a importayao de sementes dessas cultivares foi proibida pelo govemo brasileiro. Ainda

nessa decada, foi iniciada a importayao de material da Europa, principalmente das variedades

alemas 'Konsuragis', 'Allerfruheste Gelbe', 'Voran' e 'Ostbote', e holandesas 'Bintje',

'Eigenheimer' e 'Eesterling'.

Na decada de 50, foram realizadas as grandes importayoes de variedades da Holanda,

predominantemente da cultivar Bintje, que face a aparencia dos tuberculos e a qualidade culinaria,

estabeleceu duas classes de comercializayao, lisa e comum. A primeira para tuberculos da 'Bintje' e

a segunda para tuberculos das demais cultivares. Tambem nessa epoca era utilizada a cultivar alema

Delta, que embora nao tenha permanecido no catalogo de cultivares na Europa, foi mantida por

mais tempo pelos produtores brasileiros, dada a sua baixa degenerayao causada pelo virus do

enrolamento das fo1has - PLRV.

Ap6s a decada de 70, foi introduzida a cultivar Achat, cuja adoyao foi favorecida pelo

incremento do usode irriga9ao e a sua resistencia a Ralstonia solanacearum. 0 potencial produtivo

dessa cultivar era maximizado com a utilizayao de maior densidadede plantas que 'Bintje', alto uso

de fertilizantes, no plantio de invemo quando os efeitosdas temperaturas mais altas eram

mini s.' AresistenciaaoPVY tambem concorreu para a sua adoyao pelo setor produtivo. Para

os no entanto, esta cultivar nao agregava valor se com parada a 'Bintje', pois

apresehtava urn teor de materia seca baixo, que a tomava impr6pria para usa na forma frita. De

acordo com Tai (comunicayao pessoal), no pais de origem essa cultivar era cultjvada para

alimentayao animal.

Na decada de 90, durante alguns anos a variedade Monalisa destacou-se como a principal na

produyao brasileira, devido a sua valorayao pelo mercado e a facilidade de produyao de sementes

conferida pela resistencia as principais viroses, PLRV e PVY (Miranda Filho & Feltran, 2009). 0

seu potencial produtivo e maior que 0 da 'Bintje', mas sua qualidade culinaria e inferior,

especial mente no usa para fritura.

Na ultima decada, a cultivar Agata destacou-se, atingindo dominio absoluto sobre todas

cultivares na produyao de batata para mercado fresco. Este predominio e atribuido as suas

caracteristicas de aparencia de tuberculo, potencial produtivo e facilidade de manejo de brotayao. 0

teor de massa seca limita 0 usa culinario, nao sendo apta ao preparo de fritas, que e a forma mais
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popular de uso da batata no pais. Outras cultivares de pelicula amarela atualmente importantes SaD:

Cupido, Atlantic, Mondial, Markies e Caesar.

A cultivar Aracy, lan9ada em 1958, pelo Programa de Melhoramento Genetico do Instituto

Agronomico de Campinas, contribuiu na produ9ao da regiao tropical, especialmente do Estado da

Paraiba.

Segundo Costa (1988), no Rio Grande do SuI, na decada de 30, as cultivares plantadas foram

introduzidas da Argentina, via Uruguai, as amarelas 'Bocha' e 'Blanca', e a vermelha 'Chaquena'.

Essas cultivares sumiram dos plantios no final da Mcada de 40, devido a viroses e outras

enfermidades, particularmente pelo ataque de murcha bacteriana. Possivelmente, duas dessas

cultivares introduzidas na regiao de Pelotas, receberam os nomes de 'Rita' e 'Rama Verde', sendo a

primeira de tuberculo comprido e a segunda, redondo. Em menor quantidade apareciam as

chamadas 'Mar Del Plata', 'Argentina' e 'Rosinha'. Possivelmente nomes diferentes para as

mesmas cultivares. Fato semelhante ocorreuno Parana, onde duas cultivares, Tranqueira e Parana

Ouro, foram plantadas por muito tempo. Essas cultivares foram substituidas no Brasil, pelas

europeias 'Eigenheimer' e 'Konsuragis'. Muitas cultivares, todas importadas, de uma forma ou de

outra, eram plantadas no Brasil, com uma infinidade de nomes locais, das quais se desconhecia a

origem, ateo:momento que no p6s ..guemrseiniciou 0 cicio dandes importa90es.

Nadecada de 50, predominavam as cultivares Bintje; Eigenheimer e Konsuraguis. Outras

tres cultivares de origem desconhecida, nominadas 'Parana Ouro', 'Rosa' e 'Rama Verde' eram

tamb~rrlextensivamente cultivadas nessa epoca. Ja na decada de 60, a principal cultivar era

Benedi1<:ta.Nadecada 70e 80, a cultivarBaronesa, desenvolvida pelo Instituto Agronomico do Sui

(hojeHI£MbhipaOI\imaTemperado), reinou soberana,superando 80% !daarea plantada! no Estado. Na

decada de 90, enquanto a cultivar Asterix assumiu praticamente 0 lugar da 'Baronesa', que passou

ocupar apenas pequenos nichos de produ9ao, a cultivar Macaca cresceu significativamente em

importancia, especialmente para mercado de consumidores de origem germanica.

o uso restrito de cultivares de pelicula avermelhada, ate ha pouco tempo restrito ao Rio

Grande do SuI, assumiu maior importancia a partir da ultima decada no resto do pais por meio da

cultivar Asterix, que apresenta teor satisfatorio de materia seca para frituras domestica e industrial,

na forma de palitos. Inclusive, esta cultivar tern sido a fonte basica de materia prima para a

crescente industrializa9ao de batata na forma de palitos pre-fritos congelados no pais.

Em rela9aO a cultivares para uso industrial, a variedade Atlantic tern sido utilizada como a

principal para a elabora9ao de batatas fritas na forma de rodelas ('chips'). A mesma variedade

predomina em uso para a importante e crescente industria de "batata palha". Essa cultivar resulta em
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produto final de alta qualidade, mas apresenta potencial produtivo limitado, suscetibilidade as

desordens fisiol6gicas e as principais doen<;:as. Nesse sentido, 0 Programa de Melhoramento

Genetico de Batata da Embrapa na parceria com 0 lapar, esta em fase de registro uma nova cultivar

que apresenta elevado potencial produtivo de tuberculos adequados ao processamento nessas

formas.

Para a fabrica<;:ao da batata palito pre-frito congelado, a cultivar Asterix tern sido a cultivar

basica para 0 desenvolvimento da industria nacional, mas apresenta limita<;:ao no teor de massa seca

e suscetibilidade a doen<;:as e sensibilidade ao calor. Nesse sentido, 0 Programa de Melhoramento

Genetico de Batata da Embrapa liberou em 2007 a cultivar BRS Ana, que apresenta caracteristicas

adequadas ao processamento na forma de palitos pre-fritos, que nao deforma com 0 calor e e menos

dependente em insumos quimicos para produ<;:ao.

As cultivares estrangeiras foram aspreferenciais dos produtores para serem testadas em solo

brasileiro, porem e importante ressaltar que essas foram desenvolvidas para condi<;:oes de solo mais

ferteis, p1uviosidade diferentes, fotoperfodos e cicio de desenvolvimento mais longos. Cultivares

desenvolViC:las nessas condi<;:oes, quando ..plantadas no Bra Cipresentam redu<;:ao no cicio de

desenvolvimento, demandando uso intenso de insumos (fertilizantes, defensivos e irriga<;:ao),

aumentando 0 custo de produ<;:ao para atingir elevadas produtividades. 0 melhoramento para

regioessubtro]Jicais e tropicais de altitude nunca sera tao intenso quanta para regioes de clima

tempeHidB,lpois paises·como a Bolanda eAlemanha,saomuito interessadbs na exportaQao de

batata-semente e nao de cultivares. Assim, as empresas de melhoramento nao tern interesse

economico em licenciar cultivares em paises em desenvolvimento, onde as condi<;:oes de cobran<;:a

de royalties ainda sao dificeis e deficientes (Hirano. 2009). Nesse sentido de aumentar a oferta de

cultivares nacionais, alem das institui<;:oes publicas, come<;:am se destacar empresas privadas de

melhoramento de batata. As cultivares desenvolvidas no pais, em geral, apresentam maior

rusticidade (maior resistentes as doen<;:as, men or suscetibilidade a desordens fisiol6gicas, menor

exigencia em fertilizantes e maior tolerfmcia a seca), portanto, menor custo de produ<;:ao. Alem

disso, podem ser selecionadas para maior conteudo de massa seca e outras caracteristicas de

interesse. Para desfrutar dessas vantagens, no entanto, sera necessario quebrar 0 paradigma do uso

intenso de insumos pelo setor produtivo, com a utiliza<;:ao das ja disponiveis cultivares nacionais.
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A despeito das mudanyas ocorridas na cadeia da batata, a sua importancia social continuani

grande no pais. Maior crescimento nos proximos anos e esperado no segmento da industria,

agregando areas de plantio que hoje sao feitas em outros paises. A conveniencia oferecida ao

consumidor pela "batata palha" como parte das refeiyoes e/ou lanches, continuara induzindo a maior

produyao para a sua fabricayao. Entretanto, 0 maior aumento da produyao de batata para

industrial izayao sera para materia-prima para 0 processamento na pre-frita congelada. Entretanto, 0

crescimento dessa industria estara diretamente relacionada a disponibilizayao de novas cultivares

com caracteristicas adequadas ao processamento dessa forma de produto, elevado potencial

produtivo e menor uso de insumos, consequentemente menor custo de produyao.

Se por um lado esta ocorrendo um aumento significativo e con stante da produtividade, a

cultura continua dando um 'show' de oscilayao de preyo de uma safra para outra, como um

resultado da saturayao do mercado e nao resposta do consumidor. Ao contrario, ha fortes indicios de

reduyao de consumo. Assim, ao contrario da comercializayao com somente a informayao de batata

lisa e batata comum, vermelha ou branca, ha necessidade de orientar a produyao as preferencias do

mercado, demonstrando aos consumidores a existencia de cultivares adequadas aos diferentes usos

culinarios, de forma aestabelecer uma segmentayao de mercado, como tern sido tratado em Minas

Gerais. A proposta de rotulagem do produto com a sua aptidaono mercado varejista aguyaria muito

provavelmente 0 consumo e, ao mesmo tempo induziria a produyao diversificada de cultivares,

reduzind.oa concentrayao de oferta de muito poucas variedades, como foi 0 exemplo recente da

cultivariil¥gata que inundou 0 mercado e resultou na maior crise da historia da batata no pais.

Prevalecendo a situayao atual, a batata fresca brasileira nao tern como ser competitiva com 0

produlloprocessado, importado ou nacionaJ, se 0 consumidor nao for informado sobre a finalidade

de uso dos tuberculos expostos a venda. Adicionando a isso, outra iniciativa necessaria e que ja

comeyOU acontecer no pais, e produyao integrada de batata, primeiramente como uma forma de

reduzir custo, por meio da reduyao de uso de defensivos, e maior cuidado com relayao ao meio

ambiente. Em segundo lugar para aumentar os padroes de qualidade e competitividade. A

certificayao da prOdUy30 tambem ja esta acontecendo no pais e sera fundamental para os produtores

manterem mercados e tambem acessaram novos mercados.

Nestas proximas decadas sera necessario intensificar avanyos cientificos que possibilitem

inovayoes tecnologicas para aumentar 0 rendimento, reduzir custos e impactos no ambiente da

prodUy30 de batata, contribuindo a seguranya alimentar e proteyao aos recursos naturais, que advirao

do aumento demografico do Brasil e do mundo.
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TABELA 1. Producyao,area e produtividade de batata no Brasil, e regioes tropical e subtropical, nas decadas
de 1940 a 20 IO.

Item quantificado
Pais/RegHio

Decada
70
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prodw;ao (t)
Brasil

Tropical

Subtropical

566.393
294.902
271.491

Area (ha)
Brasil

Tropical

Subtropical

114.408
52.805
61.603

Produtividade (t.ha·')
Brasil

Tropical

Subtropical
Fonte: IBGE.

4,95
5,58
4,41

880.094
440.010
440.084

171.992
74.759
97.233

5,12
5,89
4,53

1.291.252 1.773.687 2.059.785 2.466.354 3.142.939
548.692 718.165 1.112.510 1.283.723 2.068.105
742.560 1.055.522 947.275 1.182.631 1.074.834

206.145
86.458

119.688

6,26
6,35

6,20

199.646
68.729

130.917

8,88
10,45
8,06

170.196
64.293

105.903

12,10
17,30
8,95

166.865
62.918

103.947

14,78
20,40

11,38

147.039
79.352
67.687

21,37
26,06
15,89


