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A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA e suas 
vinculadas estão realizando o monitoramento da produção agropecuária no Estado, 
visando identificar possíveis impactos no processo de produção e abastecimento de 
alimentos. O levantamento e a sistematização das informações serão monitorados 
semanalmente e atualizados uma vez por mês.

No período de janeiro a março de 2020, o sistema de agricultura identificou o 
seguinte cenário:

Produção de grãos

O status produção dos principais grãos - Soja, Milho, Feijão e Sorgo - é de 
normalidade, tanto no plantio quanto na colheita, sinalizando não haver impacto 
significativo da pandemia sobre a produção. Dessa forma, não há no momento 
risco de desabastecimento desses produtos.

Quadro 1 - Cenários de produção:

PRODUTO PRODUÇÃO ESTIMADA

Soja 5,3 milhões de toneladas

Milho 5,3 milhões de toneladas

Feijão 1ª e 2ª safras 370,3 mil toneladas

Sorgo 778,4 mil toneladas

Produção de café, frutas e olerícolas 

O status atual da produção de Café, Frutas e Olerícolas também é de normalidade, 
tanto no plantio quanto na colheita, sinalizando não haver impacto significativo 
da pandemia sobre a produção. Dessa forma, não há no momento risco de 
desabastecimento desses produtos.



Quadro 2 - Cenários de produção:

PRODUTO PRODUÇÃO ESTIMADA

Café 33,3 milhões de sacas

Frutas 6,5 milhões de toneladas

Olerícolas 3,5 milhões de toneladas

Produção de carnes

O status atual produção de carne bovina, suína e aves no Estado de Minas Gerais 
é de normalidade, tanto na produção quanto na movimentação do rebanho para 
o abate, sinalizando não haver impacto significativo da pandemia sobre essa 
produção. Dessa forma, não há no momento risco de desabastecimento desses 
produtos.

Seguindo a média dos anos anteriores, nas 12 primeiras semanas de 2020 foram 
abatidos 698.362 bovinos, sendo 95% deste total em Minas Gerais e 5% em outros 
estados da federação, evidenciando a normalidade no abate.

Os dados de produção de leite serão sistematizados, consolidados e disponibilizados 
mensalmente, a partir da primeira quinzena de cada mês tendo início em abril/2020.




