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Introdução
As ações do Sistema Agricultura de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19) estão divididas em
dois eixos. O primeiro refere-se à implementação do sistema de teletrabalho, que permitiu que a grande
maioria dos servidores passasse a desempenhar suas atividades de casa. O segundo eixo tem seus esforços
voltados para assegurar o abastecimento alimentar, a continuidade das atividades agrossilvipastoris e das
agroindústrias, no que diz respeito à produção, ao escoamento e à comercialização dos produtos, como ação
emergencial para garantia da manutenção de postos de trabalho, emprego e renda no meio rural e mitigação
dos efeitos causados pelas limitações comerciais.
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig)
e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) adotaram o regime prioritário de teletrabalho, como forma de
proteção à saúde dos empregados e da coletividade. Também foram identificados os serviços públicos
essenciais, os quais não sofreram descontinuidade em sua prestação. Assim, todas as instituições que
integram o Sistema Agricultura têm realizado suas atividades com objetivo de apoiar a sociedade mineira,
executando de forma responsável os compromissos assumidos e utilizando ferramentas que facilitam a
comunicação com os produtores rurais e com os servidores do Sistema, como telefone, aplicativos de
mensagens e videoconferências.
Dentre as ações comuns do Sistema Agricultura, destacam-se:
●
●
●
●
●
●

Adoção do Plano de Contingência do Sistema Agricultura para prevenção da Covid-19;
Adoção do regime de teletrabalho;
Continuidade da execução das ações relativas às emendas parlamentares federais e estaduais;
Realização de reuniões por meio de videoconferências;
Intensificação das ações de comunicação pelas mídias sociais;
Identificação de pautas positivas para distribuição à imprensa, como os vídeos "O agro não pode
parar” e também de culturas expressivas do estado, como o café e o leite;
● Publicação de normativos relacionados à situação da pandemia;
● Elaboração semanal de relatórios sobre os impactos da pandemia no setor agropecuário;
● Produção de Informativos com orientações específicas para o setor e para as Prefeituras Municipais:
○ Informativo nº 1: Atividades Essenciais
○ Informativo nº 2: Feiras Livres
○ Informativo nº 3: Trânsito Interestadual de Trabalhadores
○ Informativo nº 4: Colheita de Café.
● Teleconferências com os representantes das cadeias produtivas para discussão do abastecimento
alimentar;
● Envolvimento dos agentes financeiros com os setores do agronegócio na busca por soluções para o
financiamento das atividades agropecuárias;
● Elaboração de procedimentos, juntamente com os envolvidos com a gestão das Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas), para manutenção do comércio nos entrepostos;
● Proposta para os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Cidadania de ampliação
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em R$ 30 milhões.
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Campanha de incentivo à compra de flores
Com cerca de 90% da produção de flores voltada especialmente para o corte e destinadas aos eventos e
comemorações, como casamentos, aniversários, congressos e formaturas, o segmento foi um dos primeiros
a sentir o impacto da pandemia de Covid-19 e pode ser um dos últimos a voltar à normalidade, já que não há
qualquer previsão de retorno das atividades que geram aglomeração de pessoas.
Em razão deste cenário e como forma de atender aos pedidos de apoio do setor, a Seapa, em parceria com
as suas vinculadas - Emater-MG, Epamig e IMA, lançou, no dia 5 de maio, a campanha “Envie um Abraço em
Forma de Flor”.
A ação teve como objetivo incentivar a compra de flores, por e-commerce ou em supermercados, nos
municípios em que a reabertura das lojas não estava autorizada. O lançamento teve como foco o Dia das
Mães. Foram produzidos dois vídeos, release para a imprensa, criado o selo que leva o nome da campanha e
desenvolvidos cards para postagens nas redes sociais da Seapa e das vinculadas, que juntas reúnem mais de
120 mil seguidores.
Para o Dia dos Namorados, foi produzido o selo “Demonstre seu Amor com uma Flor”, release para imprensa,
vídeo e cards para postagens das redes sociais. Da mesma forma, a ação teve como objetivo incentivar a
compra de flores.
Ainda em maio, a campanha “Envie um Abraço em Forma de Flor” ganhou reforço com a inclusão do
segmento de floricultura na primeira etapa de orientações para a reabertura das atividades comerciais no
estado, denominada Onda Branca. A estratégia faz parte do programa “Minas Consciente - Retomando a
economia do jeito certo”, lançado pelo Governo de Minas com o objetivo de promover o retorno gradual do
comércio, serviços e outros setores de forma responsável e segura para a população.
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Principais normativos publicados

Instituição

Norma

Descrição

IMA
Portaria nº
1965, de
19/03/2020

Discrimina os serviços públicos que, na qualidade de
essenciais, não podem sofrer descontinuidade em sua
prestação, no âmbito do IMA.

Portaria nº
1967, de
19/03/2020

Disciplina sobre a elaboração de Plano de Mitigação de
Risco para transmissão do coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19) em estabelecimentos elaboradores de produtos de
origem animal, registrados ou cadastrados no IMA.

Instrução de
Serviço GIP nº
03, de
26/03/2020

Estabelece procedimentos de inspeção de frigoríficos
diante do decreto de calamidade pública referente à
pandemia pelo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Portaria nº
1971, de
03/04/2020

Dispõe sobre normas para realização de eventos pecuários
em decorrência da situação de emergência em saúde
pública no Estado.

Portaria nº
1974, de
08/04/2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade dos
certificados de conformidade, cadastros, registros ou
habilitações emitidas pelo IMA, por até 30 dias após o fim
da situação de emergência em saúde pública.

Portaria nº
1977, de
05/05/2020

Regulamenta e disciplina a fiscalização remota no âmbito do
Instituto Mineiro de Agropecuária. Entende-se por
fiscalização remota aquela realizada mediante a análise de
documentos e registros comprobatórios de cumprimento
das normas sanitárias, a partir de local diferente de onde
está fisicamente o objeto da fiscalização. Tal medida
possibilitará a continuidade dos trabalhos de fiscalização
mesmo com o servidor em teletrabalho.

Portaria nº
1978, de
09/05/2020

Dispõe sobre normas para realização de eventos pecuários
em decorrência da situação de emergência em saúde pública
no Estado.

IMA

IMA

IMA

IMA

IMA

IMA
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IMA
Portaria nº
1984, de
05/06/2020

EMATER-MG

EMATER-MG

Comunicações nº
449 de
17/03/2020 e nº
449-02, de
21/03/2020

Deliberação da
Diretoria
2245/2020, de
17/03/2020

Estabelece o registro de estabelecimentos avícolas
comerciais no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Tratam das medidas que passaram a ser adotadas
internamente em apoio à proteção da saúde dos empregados
e da coletividade.

Dispõe sobre a discriminação dos serviços públicos que, na
qualidade de essenciais, não podem sofrer descontinuidade
em sua prestação, no âmbito da Emater-MG.

EMATER-MG

Deliberação da
Diretoria 2247,
de 21/03/2020

Dispõe sobre a adoção do regime especial de teletrabalho na
Emater MG.

EMATER-MG

Portaria Nº
1053/2020, de
05/05/2020

Institui o “Comitê Emergencial de Prevenção e
Enfrentamento à Covid-19” na Emater-MG.

EPAMIG

Publicação das
Deliberações nº
804, 805 e 806

Tratam e orientam sobre o teletrabalho.

EPAMIG

Instrução de
Serviço 001/2020
da DREX

Criação de rotinas de trabalho para manutenção dos serviços
essenciais.
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Principais ações
Seapa
●

Relatórios para monitoramento de impactos da Covid-19 na Produção Agropecuária e no
Abastecimento de Alimentos em Minas Gerais: Balanço Semanal de Preços de Frutas e Hortaliças
Comercializadas na CeasaMinas - Entreposto da Grande BH - e Balanço Quinzenal da Produção e
Abastecimento Agropecuário em Minas Gerais;
● Colaboração no monitoramento da execução das regras para funcionamento do Mercado Livre do
Produtor – MLP na CeasaMinas e respectivo monitoramento;
● Reuniões do Grupo Gestor do Programa Certifica Minas: definição de estratégias de execução da
política pública no período da pandemia;
o Construção de cursos de credenciamento de consultores privados na modalidade de
Educação a Distância – EAD;
o Construção de protocolos para auditorias de certificação na modalidade remota.
● Monitoramento e avaliação da situação da cadeia do algodão com setor agrícola e industrial no
Estado de Minas Gerais;
● Retomada e readequação de eventos para formato virtual:
○ lV Seminário Estadual de Políticas Públicas - Cenários e Perspectivas da Pesquisa
Agropecuária, com mais de 1,6 mil visualizações no canal da Seapa no YouTube até
17/09/2020;
○ IV Seminário dos Queijos Artesanais de Minas Gerais em parceria com Sebrae e Faemg, com
1551 inscritos;
○ Webinário Agricultura Familiar e Cooperativismo em parceria com Fetaemg, Emater-MG,
Unicafes e Ocemg, com 740 inscritos;
● Ações de incentivo à retomada do desenvolvimento econômico:
○ Publicação do Decreto Estadual n° 48.024 de 19 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei
nº 23.157, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização
dos queijos artesanais de Minas Gerais;
○ Publicação do Decreto n° 47.999, que regulamenta o Programa Estadual de Cooperativismo
da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas Gerais, o Cooperaf-MG.;
○ Elaboração do Plano Queijo Minas legal – PQML;
○ Entrega de 11 kits feira para os municípios de Almenara, Ipaba, Caxambu, Curral de Dentro,
Nanuque, Novo Oriente de Minas, Passa tempo e Veredinha.

●

Elaboração de projetos para retomada da Economia pós-pandemia:
o Intensificação da aplicação de crédito rural – Aplicar para melhorar.
o Objetivo: Estimular e assessorar produtores rurais na captação e na aplicação
assistida de recursos de crédito rural para implementação de investimentos, custeio
e comercialização.
o Ações: Com realização de evento - Rodada Agro Minas nos meses de setembro e
outubro de 2020, discutindo impactos da Política Pública de Crédito Rural e Seguro
Agrícola para os Estado de Minas Gerais, suas regiões e municípios;
o Expande Minas – Programa de prospecção, conexão e diversificação com novos mercados
internacionais (Ação em parceria com SEDE).
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●

●

●
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●

Objetivo: Diversificar e potencializar as exportações de produtos mineiros,
estabelecendo conexões de produtos agropecuários e agroindústrias mineiros com
investimentos internacionais. Através da qualificação e sistematização das
potencialidades do agronegócio nas diferentes regiões do estado, identificando
empreendedores e investidores internacionais em parceria com embaixadas
brasileiras e seus adidos agrícolas.
o Ações: - Produção de matérias promocionais das cadeias produtivas do agronegócio
mineiro (Café, Lácteos e Frutas); e - Reuniões com aliados agrícolas de embaixadas
brasileiras.
Tratamento de informações sobre o funcionamento de unidades correlatas à Seapa, Mercado Livre
do Produtor na CeasaMinas;
Prospecção e definição de ações conjuntas com o Silemg e outras entidades representativas do setor
para buscar alternativas para a captação do leite dos pequenos laticínios que não estão operando;
Gerenciamento da execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Compra
com Doação Simultânea - CDS, inclusive com auxílio à retomada das atividades em municípios que
realizaram interrupções por conta da Covid-19. Liberação do pagamento para agricultores familiares
de 51 municípios mineiros no valor de R$2.540.681,48, referentes aos 1.464.165,02 kg de alimentos
adquiridos e doados no âmbito do PAA CDS.
Realização de treinamento de 84 municípios para operacionalização do PAA – CDS, aprovado pelo
Ministério da Cidadania com recursos financeiros da ordem de R$ 10,5 milhões, conforme expresso
na Portaria Ministerial nº 396, de 5 de junho de 2020.
Saneamento, com diminuição significativa, da demanda reprimida de 2017 e 2018 dos processos
judiciais de usucapião enviados pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais para análise de
cadeia dominial dos imóveis, análise de sobreposição e emissão de Nota Técnica;
A Superintendência de Regularização Fundiária, no período de teletrabalho, realizou 53.015
(Cinquenta e três mil e quinze) tarefas em 37 (trinta e sete) processos que envolvem a regularização
fundiária.
Adoção de escala de revezamento para os servidores que atuam nas atividades de regularização
fundiária, a partir do mês de abril de 2020, com equipe e horários reduzidos na Cidade Administrativa
e demais diligências;
Acompanhamento e manifestação em todos os processos administrativos ativos de regularização
fundiária de povos e comunidades tradicionais, de arrecadação de terras devolutas e de ações
discriminatórias (áreas acima de 100 ha);
CentralJai – Firmada parceria com a Prefeitura de Jaíba/MG para a cessão da CentralJai, mediante a
apresentação de projeto pela municipalidade para o aproveitamento do espaço como centro de
comercialização e beneficiamento, contando com investimentos por parte do município, além de
guarda e manutenção das estruturas existentes;
Distritos florestais:
○ Retomada das cobranças dos arrendamentos, paralisados desde 2017, com a publicação da
Portaria SEAPA nº 18, de 18.05.2020, que dispõe sobre a atualização de valores para
pagamento, pelas empresas originariamente arrendatárias, a título de indenização, pela
concessão de uso de terras devolutas rurais estaduais, prevista nos contratos de
arrendamento de terras devolutas rurais estaduais do Programa dos Distritos Florestais da
extinta Ruralminas;
○ Instauração de 89 (oitenta e nove) Processos Administrativos (em junho-2020), para
cobrança dos arrendamentos, com as respectivas emissões das DAES e envio às empresas
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arrendatárias, estando em fase de impugnação, conforme o disposto em Decreto do
Executivo referente à suspensão dos processos;
○ Instauração e acompanhamento de 22 (vinte e dois) processos administrativos de
arrecadação de terras devolutas, objeto de arredamento no âmbito do Programa de Distritos
Florestais e preparação de documentação para instauração dos demais;
○ Acompanhamento dos 7 Processos Administrativos instaurados de arrecadação de terras
devolutas objeto de arredamento no âmbito do Programa de Distritos Florestais e
preparação de documentação para instauração dos demais.
Reuniões por videoconferência e vídeo-chamadas com todos os setores da Seapa, outras instituições,
Conselhos e Câmaras Técnicas para compreender os impactos e identificar alternativas para o setor
agropecuário. Foram realizadas as seguintes reuniões:
○ Câmara Técnica de Política Agrícola - CTPA, do CEDRAF;
○ Com Coordenadores e Relatores das Câmaras Técnicas das áreas Animal e Vegetal, e do
CEPA com a Seapa;
○ Com as seguintes Câmaras Técnicas do CEPA: Floricultura, Aquicultura, Fruticultura, Mel e
Produtos das Abelhas, Bovinocultura de Leite, Agricultura Sustentável e Irrigação, Grãos,
Cachaça de Alambique;
○ Reunião com todos os coordenadores e relatores das Câmaras Técnicas do CEPA, com a
participação da secretária Ana Maria Valentini e de instituições financeiras (Banco do Brasil,
BDMG, Crediminas/SICOOB).
Revisão e elaboração do regimento interno e regulamentação do Grupo Executivo Permanente dos
Apanhadores de Flores Sempre Vivas – GEP Sempre Vivas;
Criação e estruturação da Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e Irrigação, no âmbito do CEPA.
A primeira reunião foi realizada em 25 de agosto de 2020, eleitos o Coordenador e Relator da CT;
Elaboração e apresentação de proposta de diretrizes relativa à Cobrança dos Recursos Hídricos em
MG, em consenso com os demais representantes do setor produtivo mineiro;
Recomposição do CEDRAF e do Colegiado Gestor do Pró-Pequi, com a posse dos membros, em
conformidade com os novos Decretos que regulamentam a composição destes conselhos;
Revisão e elaboração do regimento interno do CEPA e Câmaras Técnicas;
Articulação junto à Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, possibilitando a cessão de equipamentos,
que estavam na sede da empresa em Uberlândia, para a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para
auxiliar no enfrentamento da pandemia do Coronavírus, nos processos de amostragens e testes. Os
equipamentos cedidos foram: Quanta Studio (PCR) e Replikator (preparação de amostras) para a
realização de testes de infecção pela Covid-19;
Articulação com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) em relação
às exigências e prazos para os produtores que pretendem solicitar a suspensão temporária das
atividades, de acordo com o previsto no Decreto nº 47.383/2018;
Elaboração de Nota Técnica em resposta à Recomendação 01/2020/MPMG, que solicitava a
suspensão de todos os licenciamentos, outorgas e demais atividades autorizativas ambientais
enquanto não houvesse a participação efetiva da sociedade civil. A Seapa enfatizou a necessidade de
se manter os licenciamentos e outorgas para as atividades agrossilvipastoris durante o Estado de
Calamidade Pública, uma vez que são atividades essenciais, e ratificou o entendimento acerca da
legalidade do procedimento adotado pela Semad;
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Solicitação de prorrogação dos prazos para cobrança dos Recursos Hídricos no estado de Minas
Gerais, nos moldes de decisão adotada pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas (ANA),
em 6 de abril de 2020, junto aos órgãos ambientais;
Subsídio ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais na elaboração do Parecer Jurídico
066/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção da transmissão de Covid-19 no campo, em
atividades produtivas da agricultura e pecuária, principalmente aquelas que necessitam da presença
de mais de 10 trabalhadores rurais;
Articulação com os representantes das entidades (Consea, CAE, Fetaemg, Unicafes, Emater-MG,
Sedese e SEE) para discutir e viabilizar os programas PNAE e PAA, de forma a diminuir a
vulnerabilidade das famílias quanto à insegurança alimentar e nutricional;
Produção de dois Informativos dirigidos a Prefeitos Municipais, Presidentes de Cooperativas de Café,
Presidentes de Sindicatos Rurais, Presidentes de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Presidentes de
Associações de Cafeicultores, Profissionais do Transporte Coletivo de Passageiros, Cafeicultores e
Colhedores de Café, contendo orientações sobre:
○ Deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19 relativas ao trânsito interestadual de
trabalhadores do setor agropecuário no período de quarentena, e
○ Recomendações do Sistema Agricultura de Minas Gerais relativas à colheita do café no
período de quarentena.
Elaboração, revisão e contribuições à Minuta de Decreto relativa aos serviços e atividades essenciais
ao abastecimento em Minas Gerais durante a crise da Covid-19;
Redação do art. 13 da Lei n°23.631, de 2 de abril de 2020, versando sobre as ações que o Estado
deveria adotar para assegurar a produção agropecuária e o abastecimento dos mercados;
Elaboração de Nota Técnica afirmando a indispensabilidade da presença de trabalhadores de outros
municípios durante o período de fertilização e para a colheita da safra de Café no estado, protocolada
junto ao Comitê Extraordinário Covid-19 e que resultou na inclusão desta categoria dentre os
serviços essenciais que podem utilizar o transporte público interestadual;
Produção de ofícios direcionados a representantes da Sociedade Civil contendo esclarecimentos
acerca das medidas instauradas pelo Estado com vistas a mitigar os impactos econômicos
provocados pela pandemia da COVID-19;
Articulação com o Instituto Estadual de Florestas para promover a modernização do Cadastro de
Aquicultores, desburocratizando e beneficiando a regularização ambiental e retomada do setor no
cenário de pandemia;
Liberação de recurso (R$3.039.600,00) para pagamento do aporte Estadual ao Fundo Garantia-Safra
período 2019/2020 para possível benefício a 29.800 agricultores familiares;
Adesão do Estado ao programa Garantia-Safra para o período de 2020/2021;
Elaboração de cartilhas em parceria com a Emater com medidas de prevenção ao novo coronavírus
para realização de feiras e leilões do Programa Pró-Genética e Pró-Fêmeas em Minas Gerais;
Pelo Programa Pró-Genética foram realizados 8 eventos (entre feiras e leilões), com a
comercialização de 264 animais, perfazendo um total de R$ R$ 3.559.668,08.
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IMA
Portal de Serviços do Produtor: Possibilita o cadastramento de produtores para acesso ao Portal de Serviços
do Produtor Rural, com vistas à emissão de documentos sanitários pelo próprio cidadão na web. Abrange a
emissão de guias de trânsito animal, permissão de trânsito vegetal, declaração de vacinações e emissão de
fichas sanitárias. Disponível no site do IMA desde 30/03/2020.
Adequação do site do IMA para a prestação dos serviços aos usuários: Estabelece a prestação de serviços a
partir de solicitações realizadas pelo cidadão por e-mail. Abrange o envio de documentos sanitários;
declaração de vacinação de brucelose; cadastros de profissionais, produtores rurais, propriedades rurais,
agrotóxicos, entre outros; notificação de resultado de exames; ajuste do rebanho (nascidos, mortos,
evolução); registro de estabelecimentos; orientações, informações e denúncias. Disponível no site do IMA
desde 30/03/2020.
Monitoramento da cadeia de proteína animal: Análise semanal sobre a produção de derivados lácteos,
rebanhos e abate de animais das cadeias de bovinocultura, avicultura e suinocultura, com vistas à
identificação de potenciais riscos ao desabastecimento de alimentos. Versão 5.0, de 01/05/2020.
Ações de prevenção à Covid-19 em Frigoríficos e Granjas: Estabelecida ação integrada entre Seapa, IMA,
SES, Semad e integrantes da cadeia produtiva para o estabelecimento de ações de prevenção e
contingenciamento à ocorrência da Covid-19 em frigoríficos e granjas. A ocorrência da doença em frigoríficos
tem causado grandes impactos no abastecimento norte americano e já acomete fábricas no Brasil, em
especial no Rio Grande do Sul.
Fiscalização remota: Foram disponibilizados para os fiscais 24 procedimentos operacionais padrão,
elaborados pelas gerências técnicas, estabelecendo os procedimentos para a realização de atividades de
fiscalização na modalidade remota. Sendo 7 procedimentos relacionados à defesa sanitária animal, 8 na área
de inspeção de produtos de origem animal, 8 referentes à defesa sanitária vegetal e 1 sobre a inspeção de
estabelecimentos relacionados à cachaça. A ferramenta possibilitou o monitoramento da qualidade e das
práticas relacionadas à produção agropecuária, sendo uma ação propositiva da Instituição, propiciando
melhor diálogo entre fiscal e fiscalizado, tempo para atendimento às questões demandadas, bem como baixo
custo na execução da mesma. A experiência nova na Instituição tem se demonstrado profícua e eficiente.
Adequações do Sistema de Defesa Agropecuária: Adequação do Sistema de Defesa Agropecuária – Sidagro,
contemplando as atividades de fiscalização remota, possibilitando que ocorram de maneira transparente,
com geração de Termos de Fiscalização Remota de forma eletrônica para envio ao fiscalizado. Foram
realizadas 954 fiscalizações remotas no período de 28 de julho a 14 de setembro de 2020.
Vacinação contra febre aftosa: Diversas ações foram realizadas para possibilitar a etapa de vacinação com
ótimos níveis durante a pandemia. Foram vacinados 23.042.853 bovinos e bubalinos na primeira etapa de
vacinação contra febre aftosa, correspondendo a 97,87% da população, número semelhante às campanhas
anteriores.
Vacinação contra Brucelose: Assim como a vacinação contra febre aftosa, a vacinação e declaração foram
realizadas de forma remota. Foram vacinadas 983.903 bezerros no 1º semestre de 2020. A vacinação
corresponde a 43,84% das fêmeas existentes vacináveis. O % alcançado é semelhante aos anos anteriores.
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Produção de cachaça e aguardente de cana: Com o objetivo de manter ativas as ações de manutenção da
qualidade e identidade intrínseca das bebidas, os agentes fiscais atuaram sobre 103 estabelecimentos
produtores, padronizadores e envasadores das bebidas.
Educação Sanitária: O IMA lançou a campanha “O legal merece um brinde” com o objetivo de sensibilizar os
elos da cadeia produtiva da cachaça em relação à necessidade de regularização dos estabelecimentos, com
vistas a seu registro. A ação teve como foco reforçar a importância do tema e promover, entre outros,
medidas higiênico-sanitárias frente ao fomento contínuo da regularização da produção e vendas da iguaria.
Vazio Sanitário da Soja: O IMA possibilitou, durante o período de 1º de julho à 31 de julho, que o produtor
de soja em Minas Gerais fizesse sua declaração de conformidade do cumprimento vazio sanitário da soja pela
internet. A iniciativa foi inovadora e rendeu ótimos resultados, tendo sido recebidas 813 declarações de
conformidade, número superior aos 740 monitoramentos programados para 2020.
Fiscalização de documentos de trânsito vegetal: A fiscalização dos documentos de Permissão de Trânsito
Vegetal (PTV) e Guia de Trânsito Vegetal (GTV) de forma remota proporcionaram incremento à fiscalização
uma vez que a atividade teve continuidade e contribuiu para a manutenção do status fitossanitário de Minas
Gerais com relação ao controle de pragas quarentenárias.
Fiscalização do processo de certificação fitossanitárias: A fiscalização dos livros de Certificação
Fitossanitárias de Origem ocorreu de forma remota mediante envio por meio eletrônico, feito pelo produtor
rural ou pelo responsável técnico, dos documentos de controle, garantindo, assim, a vigilância e o controle
do IMA com relação a pragas quarentenárias.
Registro e renovação de registro de estabelecimentos comerciais de insumos agrícolas e habitação de
profissionais: todas as solicitações de novos registros, assim como a atualização de registros vencidos foram
atendidas a fim de permitir a continuidade dessa importante atividade. Além dos estabelecimentos
comerciais, os profissionais habilitados para emissão de Certificado Fitossanitários de Origem (CFO)
mantiveram sua atividade, sendo feita de forma permanente a manutenção do cadastro dos mesmos no
banco de dados do IMA.
Cadastro de agrotóxicos: Foi realizado o cadastro mensal de agrotóxicos mediante publicação do nome
comercial dos produtos no estado de Minas Gerais.
Análises e diagnósticos laboratoriais: Foram adotadas medidas de enfrentamento à Covid-19, com a criação
de protocolos, tanto para manter a segurança dos servidores quanto para continuar atendendo ao público
externo, promovendo a manutenção das atividades de controle e prevenção das doenças animais; a
segurança alimentar e a produção rural, com destaque para: o diagnóstico de raiva em amostra de animais
que apresentaram sintomas neurológicos e vieram a óbito em Minas Gerais e outros estados, como RJ e CE;
amostras para diagnóstico diferencial das encefalites equinas e EET (Encefalite Espongiforme Transmissível)
em bovinos, diagnóstico confirmatório de brucelose em bovinos; diagnóstico de leptospirose em amostras
de soros de cães e suídeos; envio de amostras ao MAPA para diagnóstico confirmatório e saneamento de
propriedades para mormo e AIE (Anemia Infecciosa Equina); diagnóstico e vigilância da PSC (Peste Suína
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Clássica) em estabelecimento de criação de suínos, frigoríficos e suídeos asselvajados; análise de resíduos de
agrotóxicos; diagnósticos de insetos e Sigatoka Negra e análise de solos.
Certificação: Visando a atualização e ampliação da capacidade de atendimento do IMA no Programa Certifica
Minas, foram treinados, remotamente, 64 servidores para atuação como auditores em escopos como Frutas,
Frango Caipira, Cadeia de Custódia, SAT, Hortaliças, Azeite e Algodão.
Comercialização de frango caipira: considerando a importância também do combate aos impactos
econômicos da Covid-19, foi certificado o processo de produção e de abate de frango caipira de dois
estabelecimentos nos municípios de Papagaios e Maravilhas. A ação permitirá a comercialização com preços
diferenciados de cerca de 45.000 frangos caipira por ano, com o selo Certifica Minas.
Simplificação de normativos contribuindo para retomada do desenvolvimento econômico:
Revisão normativa: Cumprimento do cronograma do projeto intitulado “Política para Boa Legislação
e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais”, em parceria com a Faculdade de
Direito da UFMG. Preparo para lançamento da consulta pública do conjunto de atos normativos que
regem as atividades agropecuárias no Estado de Minas Gerais: peças para comunicação, webinário
com servidores e formulários para consultas públicas interna e externa.
Atos normativos revogados: Em busca da simplificação e desburocratização dos processos da defesa
agropecuária, foi publicada a Portaria 1993, de 11 de setembro de 2020, que revogou 23 portarias
do IMA, sendo encaminhado ainda a revogação do Decreto nº 42.644, de 05 de junho de 2002, que
aprova o Regulamento da Lei nº 13.949, de 11 de julho de 2001, que estabelece o padrão de
identidade e as características do processo de elaboração da cachaça artesanal de Minas.
Parceria IMA / Jucemg: Início do estudo para a classificação de risco das atividades econômicas da
área de competência do IMA, visando o atendimento à Lei de Liberdade Econômica. As atividades
classificadas como baixo risco poderão ser beneficiadas com facilidade para registro e início de
operação.
Peticionamento eletrônico de serviços: Início do recebimento de solicitações de registro de
estabelecimentos e rótulos de produtos de origem animal a partir de peticionamento eletrônico no SEI
(sistema eletrônico de informação). Esta ação faz parte do projeto de transformação dos serviços,
desenvolvido em parceria com a Seplag, em atendimento às políticas de simplificação estabelecidas no
decreto estadual 47.441 de 03 de julho de 2018.
Aquisição de material de proteção individual: O IMA está adquirindo novo lote de materiais de proteção
individual, obtendo pelo registro de preço 154\020 4.650 unidades de álcool gel. Serão adquiridas 8.000
máscaras reutilizáveis do registro de preço 001\020 e 210 termômetros digitais do registro de preço
164\2020. Serão adquiridas ainda 205 protetores faciais (viseiras) e 600 óculos do registro de preço
169\2020, além de 25.000 luvas.
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Emater-MG
Intensificação de canais de comunicação para atendimentos:
• Site “Conte com a Emater-MG”;
• Plantão técnico;
• Contato via WhatsApp: (31) 98453-6231.
Relatórios semanais:
• Situação atual de funcionamento das prefeituras e órgãos municipais e dos estabelecimentos
comerciais nos municípios. Acompanhamento dos decretos municipais em sintonia com o programa
do Governo Estadual Minas Consciente;
• Pesquisa sobre o abastecimento e a comercialização de produtos e insumos agropecuários nos
municípios. A 21ª edição foi atualizada no período de 31 de agosto a 1º de setembro;
• Realização de videoconferências (período de 17/03/20 a 14/09/20): Plataforma Google Meet – 3.277
reuniões, reduzindo, assim, o contato físico entre pessoas, além de gerar economia de recursos.
Continuidade da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) com destaque para as ações voltadas ao
enfrentamento da pandemia:
• Foi contabilizado atendimento a 192.542 agricultores familiares sem repetição e 1.236.011
atendimentos com repetição, realizados pela Emater-MG considerando o público em geral,
especialmente para agricultores familiares, no período de janeiro a agosto de 2020.
• Feiras Livres:
o Ação conjunta entre a Seapa e a Emater-MG permitiu a retomada das Feiras Livres nos
municípios (elaboração e divulgação de cartilhas);
o Organização de feiras virtuais, sistema de delivery ou comercialização em sites em
aproximadamente 60 municípios;
o Orientação para retomada do funcionamento de feiras livres municipais;
o Organização e assessoramento de grupos de produtores para a retomada de feiras livres e
televendas via grupos de WhatsApp ou sites.
• Ações junto ao MAPA: Prorrogação de DAPs; divulgação de normativos; prorrogação de
cadastramento de viveiro de mudas - variedades; aditamento de Convênios de Bovinocultura;
• Crédito Rural: Divulgação de normativos sobre prorrogação e articulação com agentes financeiros;
• Programa Garantia-Safra: Divulgação das orientações para implementação do Programa GarantiaSafra 2020/2021;
• Plataforma digital DEMÉTER – Atendimentos de forma remota;
•

Ações em desenvolvimento com vistas à superação dos desafios e na perspectiva de retomada das
atividades socioeconômicas e ambientais no meio rural:
o Elaboração e detalhamento de projetos técnicos para atendimento à retomada das
atividades produtivas nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da mina do
Córrego Ferro – Carvão, em Brumadinho: - Projeto de Fruticultura e Olericultura, - Projeto
de Recuperação e Melhoria de Pastagens e Projeto de Elaboração do Zoneamento Ambiental
e Produtivo;
o Elaboração de proposta para a construção de política pública voltada ao uso de
biofertilizantes;
o Consultoria, elaboração de projetos e assistência técnica a projetos produtivos em diversos
municípios, tendo em vista a parceria existente entre municípios e a Emater-MG, como:
- Processamento de mandioca, em Brasília de Minas;
- Processamento de café, em Carangola, Divino e Oliveira;
- Plano de mitigação de resíduos para agroindústria de mel, em Entre Rios de Minas;
- Mapeamento do maciço florestal de Juiz de Fora;
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- Mapeamento de bacias hidrográficas, com vistas à revitalização das bacias em Espinosa;
- Mapeamento e demarcação de obras no Programa de Revitalização da Bacia do rio São
Francisco em Santana do Riacho e Inhaúmas.
o

Articulação para a Formação de Rede Interestadual da Cultura do Morango - ação voltada à
produção de mudas de morango. Instituições parceiras: Paraná (Universidade Estadual de
Londrina, IDR - IAPAR/EMATER, Universidade Estadual do Centro-Oeste, associações de
agricultores), Minas Gerais (Emater-MG, EPAMIG, Universidade Federal de Lavras, Institutos
Federais, associações e prefeituras), São Paulo (IAC/APTA e CDRS), Espírito Santo (Incaper)
e Santa Catarina (Epagri).

Oficinas e cursos virtuais
•

Licenciamento ambiental de atividades agrossilvipastoris e agroindustriais;

•

Palestra Produção Programada de Horticultura para o PNAE;

•

Comercialização e segurado especial do INSS;

•

Agroindustrialização do café;

•

Cafeicultura;

•
•

Piscicultura comercial;
Legislação tributária e previdenciária em agroindústrias da agricultura familiar;

•

Tratamento de efluentes em agroindústria;

•

Destinação adequada de dejetos bovinos;

•

Palestra sobre rotulagem de alimentos;

•

Cultura do maracujá.

Produção de LIVES (de 17/06 a 11/09)
Transmissões ao vivo, duas vezes por semana, sobre as agendas técnicas, dentre as quais: Concurso Estadual
do Queijo Minas Artesanal; Habilitação sanitária de agroindústria de pequeno porte de leite e derivados;
Festas Juninas - história, tradições e a culinária típica; Inovação tecnológica, o futuro da Ater; Plantio de
Hortaliças não Convencionais (HNC's) em Espaços Alternativos; Artesanato e cultura em ações de ATER;
Mandioquinha-salsa, do cultivo à mesa; Alternativas tecnológicas para tratamento de dejetos domésticos;
Projeto Siderurgia Sustentável; Como manejar corretamente a suinocultura caipira; Webinar Mulheres do
café; Cultivo de horta em pequenos espaços, verticais e horizontais; Juventude Rural e Sucessão na
Agricultura; Superlive da Agricultura Familiar; Feira virtual do Pró-Genética e Pró-Fêmeas: bons negócios para
quem investe em produtividade e genética; Certifica Minas - Programa de certificação de produtos do Estado
de Minas Gerais; Processamento da cana-de-açúcar para a produção de rapadura, açúcar mascavo e melado;
Caprinocultura em Minas Gerais; Regularização Ambiental de Empreendimentos Rurais; Cultivo de horta em
pequenos espaços, verticais e horizontais; Rotulagem de alimentos; Regularização Fundiária Rural; A
importância da pesquisa e da extensão rural para o desenvolvimento sustentável da agropecuária mineira;
Tratamento de dejetos bovinos sólidos; Políticas públicas para inclusão social e produtiva de agricultores
familiares; Mapeamento do café; Ração concentrada para galinhas caipira, produzida na propriedade; Ater
4.0 e soluções sustentáveis.
Participação em lives a convite de instituições parceiras:
• Webinar - Competitividade e sustentabilidade na cafeicultura;
•

Live – Debate sobre DAP Quilombola: Emissão de DAP para Quilombolas e Mulheres e Ações da
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Ater para mulheres rurais ;
•

Live - Tecnologia agropecuária para o semiárido mineiro. O uso de bioinsumos no sistema de
produção.

Minas Rural
•
38 Programas veiculados em 2020;
•
Retrospectiva de 04/01 a 29/02 – 9 programas;
•
Programas inéditos desde 07/03/20, inclusive durante o período da pandemia, de 21 de março a 11
de setembro (26 programas inéditos veiculados durante período de teletrabalho);
•
Programa veiculado no YouTube, que tem 47,3 mil inscritos.
Assessoria de imprensa e repercussão na mídia.
• Entre junho e setembro o trabalho da Emater-MG repercutiu, de forma positiva, com mais de 50
menções e grandes veículos da imprensa regional e nacional, com destaque para:
o Em 14 de junho, o Globo Rural mostrou o trabalho da Emater-MG, no município de Barroso,
na retomada do PNAE, durante a pandemia, repercutindo a campanha realizada pela
Empresa de incentivo aos municípios para reativar o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (https://globo/2FnxhDH);
o Em 26 de julho a TV Integração, afiliada a Globo, exibiu matéria sobre Cafeicultura de
Fervedouro, Bruna Carolina, conquistou segundo lugar em prêmio internacional. A
cafeicultora é assistida pela Emater-MG e participou do prêmio por incentivo do técnico
local. (https://globoplay.globo.com/v/8724961/);
o No dia 27 de julho, o MG Record exibiu reportagem, com base em release produzido pela
Ascom da Emater-MG, sobre levantamento que mostrou iniciativas de comercialização
online por parte de produtores rurais, com assistência técnica da empresa.
(https://bit.ly/3inbyKB);
o Em 16 de agosto, o Globo Rural mostrou o trabalho da Emater-MG junto a pequenos
produtores de leite em Rio Preto, na Zona da Mata, no enfrentamento a pandemia, para
manter a produção com segurança e conseguir comercializar os produtos, principalmente o
queijo. (https://glo.bo/3iqFvcI);
o Em 23 de agosto, o trabalho da Emater para retomada do PNAE, no município de Mathias
Barbosa, foi destaque na TV Integração afiliada da Globo na Zona da Mata mineira.
(https://bit.ly/2GTPSrN);
o No dia 19 de julho, a Inter TV Rural também afiliada da Globo, destacou a produção de
morangos em Montes Claros, que também conta com Assistência Técnica e Extensão Rural
da Emater-MG. (https://globoplay.globo.com/v/8709378/);
o No dia 6 de setembro, a TV Integração, filiada da Globo, destacou os queijos artesanais, o
decreto 48024/2020 e o trabalho da Emater-MG junto aos produtores.
(https://bit.ly/3k9yMV1);
o Em 10 de agosto o MG RECORD apresentou a reportagem “Pimenta do Reino: Especiaria da
Índia ganha espaço em MG”, que mostrou o trabalho de produtores, com assistência da
Emater, no Leste de Minas. (https://www.youtube.com/watch?v=8KFLOsR_EOU);
o Realização do Webinar Mulheres do Café, em 16 de julho, já com mais de 2 mil visualizações
pelo canal do Youtube da Emater-MG;
o Produção e divulgação, via redes sociais, de vídeos animados, com orientações para colheita
segura de café, diante do contexto de pandemia;
o Produção e divulgação, nas redes sociais e no programa Minas Rural de dicas de segurança,
do programa Safra Segura, da Polícia Militar, em parceria com a corporação;
o Produção e divulgação de vídeo em homenagem ao dia do produtor rural mineiro, em 7 de
julho;
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o

•

Realização da Super Live da Agricultura Familiar, em 24 de julho, abordando diferenciais e
potencialidades do seguimento, responsável por grande parte dos alimentos que chegam às
mesas dos brasileiros. O vídeo já tem mais de 2,2 mil visualizações no canal do Youtube da
Emater-MG;
o Produção e divulgação do vídeo, para redes sociais, de valorização da agricultura familiar,
em homenagem aos dias nacional e internacional da Agricultura Familiar, em 24 e 25 de
julho, respectivamente;
o Produção de vídeo para divulgação do Decreto 48024/2020, que regulamenta os queijos
artesanais mineiros, com grande repercussão na mídia local e nacional;
o Realização do Webinar Emater Conecta, em 11 de setembro, abordando Assistência Técnica
e Extensão Rural 4.0 e Sustentabilidade, com mais de 1.100 visualizações em menos de 1h
no ar;
o Programa Minas Rural: manutenção do programa, mesmo com as dificuldades impostas pela
pandemia, com destaque paras as ações de assistência técnica e extensão rural, a agricultura
familiar e também a cobertura dos temas relevantes ao produtor rural, referentes à situação
de emergência de saúde causada pelo novo coronavírus. O canal teve crescimento
consistente desde o início do distanciamento social, ganhando mais de 10 mil novos
seguidores.
Ações voltadas para a saúde dos trabalhadores da empresa/ comunicação interna:
o Produção de cartilha e cards com orientações de saúde para os funcionários da empresa, além
de cartazes para sinalização nos escritórios e unidade central, de medidas de segurança, como
uso de máscaras e álcool em gel;
o Produção e divulgação dos vídeos sobre LGPD e Plano de Integridade;
o Disponibilização de álcool em gel para os empregados da empresa e visitantes;
o Foram gastos R$ 107.742,39 para aquisição de material de limpeza, assepsia e proteção
individual, considerando o período de março a agosto de 2020.
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Epamig
Além da execução das ações de pesquisa, transferência de tecnologias, publicação de materiais técnicos e
manutenção e produção de alimentos nos campos experimentais, destacam-se as seguintes ações para
enfrentamento à pandemia:
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Adaptação da homepage da Empresa para atendimento ao público externo;
Criação de boletim interno de notícias (podcast “Momento EPAMIG”), com informações sobre
serviços essenciais e teletrabalho – periodicidade: 3 vezes por semana;
Atendimento ao Produtor Rural: Laboratórios - Alterações em protocolos dos laboratórios de solos
para recepção de amostras pelos Correios. Funcionamento normal do laboratório de análises de solo
e folha;
A ferramenta Moodle, para Ensino à Distância (EAD) com aulas ministradas por videoconferência no
Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG-ILCT) foi implantada e já está em funcionamento;
Início do processo de parceria com a RNP para melhoria dos links de internet e prestação de serviços
de VOIP e videoconferência. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP);
Contratação de provedor para hospedagem dos sites corporativos da EPAMIG, visando a implantação
de e-commerce, atualização e melhoraria da internet e da intranet, disponibilização de sites para a
Expocafé, a Minas Láctea etc;
Construção de parcerias e negócios para os eventos Expocafé, Palmatec e Hackathon de vinho e
azeite;
Continuidade da execução dos projetos de pesquisa com atividades no campo e nos laboratórios
para aqueles experimentos cujos resultados seriam prejudicados se interrompidos;
Aplicativo GERCAL- Finalização do aplicativo de celular para gerenciamento de custo da atividade
leiteira nas propriedades rurais;
Intensificação da elaboração de artigos técnico-científicos, cartilhas e boletins técnicos para
publicação durante o período de trabalho remoto;
A Pesquisa Agropecuária mostra como os experimentos continuam sendo conduzidos mesmo em
tempos de Covid. Vídeo disponível no canal da Epamig no YouTube;
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●

Participação em feira digital como forma de
enfrentar as limitações de transferência e difusão
de tecnologias presenciais impostas em função do
distanciamento social:
o

o

o

Em apenas 5 dias de feira, do dia 22 a 26 de junho, o site atingiu quase 7.000 pessoas. Essas
pessoas navegaram em mais de 22 mil páginas, considerando o acesso aos produtos dos
expositores e palestras;
Produtores de todo o estado, divulgação da TV
Alterosa e Portal Uai e muitas oportunidades de
negócios. Mais de 10 pesquisadores da Epamig foram
palestrantes no evento. De Minas para o mundo,
alguns visitantes vieram de longe, EUA, Portugal, Itália,
Alemanha. No Brasil a maioria foi de Minas Gerais.
Também atingimos um bom público em SP, DF, RJ, ES,
BA e PR;
A Epamig teve também estande virtual na feira. A ação
permitiu o acesso a produtos Goumert, resultados das
pesquisas, mesmo em tempos em que os Empórios
estavam fechados.

●

Pesquisadores da EPAMIG, lotados em Nova Porteirinha, no Norte de Minas, estão disponibilizando
uma série de web aulas com o objetivo de atender demandas de produtores, técnicos e estudantes
da região. Os vídeos já disponíveis abordam temas como amostragem e análise de solos, além de
micropropagação de bananas e palma forrageira. O acesso pode ser feito por meio do Canal da
EPAMIG no YouTube;

●

Dia de Campo Virtual com apresentação de novos
resultados de projeto que avalia cultivares de café no
Cerrado Mineiro.
O
projeto
colaborativo,
desenvolvido pela Epamig em parceria com a
Federação dos Cafeicultores e Fundaccer, está no
segundo ano de colheita. O projeto avalia o
desempenho de diferentes variedades de café em
propriedades comerciais no Cerrado Mineiro e os
resultados foram apresentados em um Dia de Campo
Virtual, que aconteceu nos dias 3 e 4 de junho. A
transmissão foi ao vivo, pelo Canal Fala Café no
Youtube;
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●

Na primeira semana de junho, quatro pesquisadores da empresa participaram de lives em diferentes
plataformas de mídia, conforme abaixo:
○ Live sobre os benefícios das hortaliças não convencionais. A pesquisadora da Epamig Maria
Regina Souza, participou no dia 2/6 com a terapeuta Maria Carmen Medeiros,
de Florianópolis. A live foi transmitida pelo
canal @sadhanaterapias. A pesquisadora falou sobre os
benefícios das hortaliças não convencionais, com
destaque para ora-pro-nobis. Estão previstos encontros
virtuais sobre flores comestíveis e outras hortaliças não
convencionais;
○ Live sobre evolução das biotécnicas de reprodução em
bovinos. O pesquisador da Epamig André Penido Oliveira
participou dia 4/6 com alunos do curso de Medicina
Veterinária da Faculdade Izabela Hendrix;
○ Live sobre harmonização de vinhos com queijos. Os pesquisadores da Epamig Francisco
Medeiros e Júnio de Paula participaram no dia 5/6 com a Emater-MG, na página oficial da
Emater-MG no Facebook. Durante a conversa, os pesquisadores falaram dos tipos, da nova
fronteira de vinhos e da tradição queijos produzidos em Minas;
○ Live sobre agroecologia e água. A pesquisadora da Epamig Marinalva Woods participou dia
8/6 com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Foi transmitida
pelo Facebook e YouTube do Comitê.

●

Encontro Tecnológico do Café em plataforma digital: a
Epamig realiza anualmente o Encontro Tecnológico do Café. Desta
vez, em sua 15º edição, o evento acontece em formato de Dia de
Campo Virtual em decorrência da pandemia de Covid-19. A partir de
18 de maio, os produtores e demais integrantes da cadeia do café já
podem ter acesso a vídeos que abordam temas como orientações
de prevenção da Covid-19 na colheita do café, produção de mudas
de café, cultivares MGS Aranãs e MGS Paraíso 2, além de outros assuntos relevantes para os
cafeicultores;

●

Shopping Gir Leiteiro em novo formato:
○ A Edição de 2020 já acontece virtualmente. Produtores e demais interessados podem acessar
informações dos animais por meio do site, além de enviar propostas por e-mail;
○
Neste ano, estão disponíveis 25 matrizes, 7 reprodutores e
180 doses de sêmen de Touros Gir Leiteiro, de alto valor genético.
Com novo formato, em decorrência da pandemia de Covid-19, os
produtores podem acessar informações dos animais através de
uma plataforma digital. As visitações também podem ser feitas de
forma presencial no Centro de Bovinocultura do Campo
Experimental da Epamig Getúlio Vargas, em Uberaba, por meio de agendamento prévio.

●

Expocafé Virtual. A Expocafé é considerada o maior evento nacional de transferência de tecnologias
para a cafeicultura e também um espaço para a troca de experiências e apresentação de novidades
em máquinas e equipamentos. Em 2020, em função da pandemia, o evento foi realizado
virtualmente, no mês de julho, com possibilidade de acesso até o mês de agosto.
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○

●

●

●
●

●
●
●

A plataforma virtual contabilizou cerca de 12 mil acessos no mês de julho, durante o período
de realização do evento, vindos de 10 estados do Brasil e de outros países e regiões como
Estados Unidos, Canadá, América Central, América do Sul, Europa, Índia e África.
○ A programação virtual, que contou com a realização de painéis temáticos de discussão ao
vivo, registrou média de 500 acessos por dia. Os internautas também puderam acessar, por
meio de vídeos, 14 Dinâmicas de Campo e 13 vídeos de Dicas do Pesquisador e lançamentos
de publicações da EPAMIG.
Realização do 33ª Congresso Nacional de Laticínios (Ciclo de Palestras On-Line) evento virtual com
número de inscritos superando expectativas - ciclo de palestras registra mais de 6 mil participantes
em ambiente virtual;
Realização da Série de 5 webinários de Citricultura com os temas Greening, Exportação de Ponkan,
Comercialização, Expansão e Defesa sanitária; com participação de pesquisadores especialistas da
Epamig e parceiros;
Dia de Campo Virtual de Suinocultura, no dia 21 de agosto;
Webnar Hortaliças Plantas Alimentícias Não Convencionais - Panc em Minas Gerais;

Participação na 1ª Feira Virtual do Pró-Genética e Pró-Fêmeas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
de 1º a 7 de agosto - Evento online em razão da COVID-19, site: http://www.abcz.org.br/;
Realização do Webinar – UVA: Controle de maturação e colheita. Youtube – EPAMIG Oficial. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=2C-QX0KVH4E;
Realização do Webinar – Tratos Culturais do Vinhedo - Youtube – EPAMIG Oficial. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=El0MSkLsExE&list=PLmhBU7fHsBQCjBBqrLs_9SuBNR0nrPkE&index=5&t=0s;
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●

Preparação para o Palmatech online
2020;

●

Participação de dois pesquisadores
no evento da UFV - II Workshop
Internacional de Defesa Sanitária
Vegetal – Dispersão de Pragas.
Evento ocorrido entre os dias 18 a 20
de setembro;
Produção de Vídeos AGROTECNOLOGIA PARA O DIA A DIA – Já abordados temas como Receitas de
Soja para o Dia a Dia; Dicas para fazer um bom café; Como guardar queijos em casa. Todos os vídeos
apresentados por pesquisadores da Epamig. Disponíveis no YouTube;
EPAMIG lança edital para a contratação de profissionais para atuarem em projetos Pró-Brumadinho;
Início das ações de expansão da olivicultura e vitivinicultura no Alto Jequitinhonha;

●

●
●

● Lançamento do Informe Agropecuário: Produção de vinho
espumante na Serra da Mantiqueira que está dentre as 30
publicações próprias da Epamig de janeiro a agosto;

● Geração de 92 tecnologias agropecuárias no período de janeiro a
agosto 2020. Dentre essas, destacamos: 31 cultivares
registradas/protegidas, 11 cultivares indicadas, 16 práticas
agropecuárias e 6 processos agroindustriais e ainda 10 produtos
tecnológicos como banco de dados climáticos;

•
•
•

No período de junho até o momento atual, a Assessoria de Comunicação da Epamig tem a destacar
as seguintes informações/divulgações:
Vídeos 'de mercado':
o Conheça os produtos e serviços EPAMIG-https://www.youtube.com/watch?v=l5rerMOzrx0;
o Conheça os cafés EPAMIG - https://www.youtube.com/watch?v=Rzwvopy6P9o.
Produção das séries de vídeos:
o Dicas do Pesquisador - série de vídeos de conteúdo para o evento Expocafé 2020 OnLine!;
o Lançamentos de publicações sobre café;
o Vídeos diversos de divulgação e interação com o evento http://www.expocafeoficial.com.br/videos;
o Gravação da programação técnica de toda a Expocafé Online para acesso de internautas –
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmhBU7fHsBQDooUpn_Y_KdcOblpRtxwOf;
o Agrotecnologia no dia a dia - Série de materiais (texto e vídeos) online que vem
popularizando as tecnologias da EPAMIG ao mostrar resultados na prática (informações
nutricionais, receitas, possibilidades de uso de produtos, etc.) - Playlist https://www.youtube.com/watch?v=XEVVqgVALgY&list=PLmhBU7fHsBQBwjB2FOIOpF6JqhHyntjlP;
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o

Links diretos:
https://www.youtube.com/watch?v=XEVVqgVALgY&list=PLmhBU7fHsBQBwjB2FOIOpF6JqhHyntjlP&
index=1;
https://www.youtube.com/watch?v=Ezn5G7zkZ9U&list=PLmhBU7fHsBQBwjB2FOIOpF6JqhHyntjlP&i
ndex=2;
https://www.youtube.com/watch?v=PvXgGi_651g&list=PLmhBU7fHsBQBwjB2FOIOpF6JqhHyntjlP&i
ndex=3;
https://www.youtube.com/watch?v=QjEIPq6wRAI&list=PLmhBU7fHsBQBwjB2FOIOp
F6JqhHyntjlP&index=5;

o

•

Produção de conteúdos para o evento Ciclo de Palestras Online do Congresso Nacional de
Laticínios 2020 - https://epamigilct.online/cnl-palestras/;
o Todo o material disponibilizado pelo ILCT pode ser acessado também pelo endereço:
https://epamigilct.online/ e demais vídeos em https://epamigilct.online/#VIDEOS.
Como destaque, participação nos eventos:
o Feira Coocamig Café com TV digital - https://cafecomtv.uai.com.br/;
o Notícia destaque: https://www.uai.com.br/app/noticia/negocios/2020/06/22/noticiasnegocios,259701/governador-de-minas-abre-feira-digital-coccamig-cafe-com-tv.shtml;
o Presença por meio de palestrantes e estande 3D com divulgação institucional, de pesquisas
e acesso aos produtos EPAMIG;
o Feira Agrodigital das Matas de Minas - https://www.espacoagro360.com.br/ - Presença por
meio de palestrantes e estande 3D com divulgação institucional, de pesquisas e acesso aos
produtos EPAMIG.

Ações voltadas para a saúde dos trabalhadores
A Epamig vem adotando medidas de enfrentamento à Covid-19, tanto para manter a segurança de seus
empregados quanto para continuar atendendo ao público externo e promover entregas à sociedade,
com destaque para:
•

•
•

•

Orientação a chefias regionais quanto a atenção à Lei nº 23.647, de 28/5/2020, que dispõe sobre a
adoção de medidas para a proteção da saúde dos trabalhadores contratados para a colheita de café
no estado, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19;
Elaboração de materiais para auxílio e alerta ao enfrentamento da Covid-19, bem como sua
disponibilização aos órgãos estaduais na intranet da Epamig;
Implantação do Plano de Ação e de Medidas Preventivas contra a COVID-19 preparando a empresa
para o momento atual e para a retomada futura – O plano contempla desde aquisições de
equipamentos de proteção, álcool gel, máscaras, termômetro, intervenções visuais no espaço como
orientação de estratégias de enfrentamento à COVID-19;
Provisão de gasto da ordem de R$ 80 mil entre materiais de assepsia, delimitação de áreas, instalação
de acrílicos, proteção individual e aferição de temperatura.
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Dados do Setor Agropecuário
A Seapa e suas vinculadas - Emater-MG e IMA - estão realizando o monitoramento da situação da produção
agropecuária no estado para identificar possíveis impactos no processo de produção e distribuição de
alimentos. Também estão sendo monitorados o abastecimento e preços observados semanalmente na
CeasaMinas, entreposto de Contagem.
Estes relatórios tiveram início na primeira semana de abril, avaliando indicadores da produção,
comercialização e agroindustrialização.

Abastecimento e comercialização
Os dados relativos ao abastecimento e comercialização referem-se a 753 municípios mineiros que dispõem
de escritório da Emater-MG. A seguir é apresentada a análise comparativa dos resultados dos 20° e 21°
monitoramentos, respectivamente realizados nas datas de 17 a 18 de agosto e 31 de agosto a 1º de
setembro, complementada pelos dados compilados, entre 6 de abril e 1° de setembro de 2020, considerando
o acumulado percentual dos levantamentos ao longo desse período, obtidos para cada condição, nos
municípios pesquisados.

Abastecimento de alimentos da produção agropecuária em mercados locais
Entramos no sexto mês de trabalho deste monitoramento, nos municípios conveniados com a Emater-MG.
Na consulta realizada nesta 21ª etapa de monitoramento, nos dias 31 de agosto a 1° de setembro, verificase que até o momento, na maioria dos municípios mineiros consultados, o indicador abastecimento de
gêneros alimentícios provenientes da produção agropecuária encontra-se entre as condições de normalidade
e baixo comprometimento, nos percentuais de 57,9% e 30,7%, respectivamente, perfazendo um total de
88,6% dos municípios consultados, portanto, bastante próximo às condições verificadas na semana anterior,
de 56,2% e 31,8%, respectivamente.
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No acumulado do período entre 6 de abril e 1º de setembro, a normalidade no abastecimento de produtos
agropecuários apresentou alta, fazendo-se de 47,7% para 57,9% dos municípios consultados. De maneira
oposta, notou-se a elevação de 2,3% de municípios para a condição de baixo comprometimento. Foi
verificado, em contrapartida, quedas percentuais de 7,0%, 3,8% e 1,6% no número de municípios para as
condições de médio, alto e total comprometimento, respectivamente.
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Abastecimento e comercialização de insumos agropecuários nos municípios
De forma semelhante, verificou-se neste último levantamento que na maioria dos municípios mineiros
consultados o indicador abastecimento de insumos utilizados na produção agropecuária encontra-se entre a
condição de normalidade e baixo comprometimento, nos percentuais de 57,3% e 30,8%, respectivamente,
perfazendo um total de 88,1%. Ou seja, similar às condições verificadas na semana anterior, de 55,3% e
33,2%, nesta ordem.

Já no acumulado do período entre 6 de abril e 1º de setembro, a normalidade de abastecimento e
comercialização de insumos agropecuários demonstrou alta de 10,7%, variando de 46,6% para 57,3%, neste
último levantamento. Apresentou, ainda, acréscimo na condição de baixo comprometimento em 1,0% do
total dos municípios consultados. Em contrapartida, houve redução no percentual de municípios para as
condições de médio, alto e total comprometimento, respectivamente, de 7,6%, 3,3% e 0,8%.
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Comercialização da produção dos agricultores familiares
Quanto à comercialização de produtos pela agricultura familiar, houve acréscimo de 3,4% na variação para a
condição de normalidade dos municípios consultados. No que se refere ao baixo comprometimento, esta
condição se manteve estável, neste último levantamento, quando comparada ao anterior. No tocante a
condição de médio comprometimento, notou-se recuo de 3,3%, dos municípios avaliados, neste último
monitoramento. Contrariamente, o alto comprometimento apresentou crescimento em 0,5%, do percentual
de municípios consultados, no período. Por fim, a condição de total comprometimento apresentou queda de
0,4%, fazendo-se de 1,0 para 0,6% dos municípios consultados, neste último levantamento.

No acumulado de 6 de abril a 1º de setembro, o percentual de condição de normalidade nos municípios
consultados sofreu comprometimentos no decorrer do período e atualmente este percentual se apresenta
8,4% superior à condição verificada por ocasião do primeiro levantamento, quando se iniciava o período de
isolamento social. Contrariamente, o baixo comprometimento denotou acréscimo significativo em 17,5% de
municípios. Por outro lado, em referência ao médio e alto comprometimentos estas condições apresentaram
decréscimos igualitários, de 8,9%. Na mesma tendência, a condição de total comprometimento apontou
queda de 8,0%, variando de 8,6% para 0,6%, nos municípios consultados neste último levantamento.
De maneira geral, os dados sugerem ter havido uma ligeira alta da condição de normalidade desde o início
da pandemia e elevação considerável da condição de baixo comprometimento. Já para as demais condições
houve decréscimo significativo nos percentuais de municípios com médio, alto e total comprometimento da
comercialização.
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Principais formas de comercialização utilizadas, no momento, pelos agricultores
familiares

No que se refere às formas ou canais de comercialização, verificou-se neste levantamento, em relação à
pesquisa anterior, o acréscimo do percentual, em aproximadamente 91,7% dos municípios consultados, em
ter o mercado local, representado por supermercados, mercearias e sacolões, como o principal canal de
comercialização para esses agricultores. A comercialização por meio de televendas em redes sociais
apresentou ligeira queda em relação à semana anterior, sendo verificadas neste levantamento em 63,6%
desses municípios. Com acréscimo de 2,2% no número de municípios, as feiras livres, retomadas de maneira
consciente em muitos locais, configuram como importante alternativa para a comercialização pelos
agricultores familiares em 44,9% dos municípios consultados. Ressalta-se, ainda, a comercialização através
das Centrais de Abastecimento - CeasaMinas citadas em 25,2% dos municípios consultados. Os programas
de compras institucionais e as Ceasa’s municipais foram mencionados em 38,7% e 12,4%, na devida ordem,
dos municípios consultados. Por fim, a comercialização por meio das cooperativas e associações apresentou
elevação no período, variando de 19,4% para 19,8% dos municípios consultados.
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No acumulado do período entre 6 de abril e 1º de setembro, foi percebido um aumento de 8,6% e 15,1%,
respectivamente, do número de municípios consultados quanto ao percentual de vendas realizadas por meio
do mercado local e das televendas com entregas em domicílio. Cabe ressaltar que as feiras livres
apresentaram o maior percentual de crescimento no total de municípios, com 24,1% neste período.
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Comercialização dos agricultores familiares no PNAE
Ainda sobre canais de comercialização, um dos mercados institucionais que mais contribui para a
comercialização de produtos da agricultura familiar e, por via de consequência, para a manutenção destes
agricultores na atividade é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No entanto, a condição de
normalidade para este programa foi verificada, neste levantamento, em apenas 7,3% dos municípios
consultados, apresentando um acréscimo do número de municípios em relação à semana anterior, que
apresentou índice de 5,1%.

No acumulado do período entre 6 de abril a 1º de setembro, o grau de comprometimento total apresentou
queda expressiva de 45,2%, variando de 69,6% para 24,4% nos municípios consultados. Quanto ao grau de
normalidade, esta condição apresentou variações no decorrer do período analisado e, neste momento,
verifica-se aumento em 0,5%, dos municípios consultados, apresentando nesta última semana. Notou-se,
ainda, acréscimos significativos nos graus de comprometimento - médio e alto. O baixo comprometimento
sofreu variação no decorrer do período e atualmente este percentual se apresenta em 15,9%,
consideravelmente superior à condição verificada por ocasião do primeiro levantamento, início do período
de isolamento social.
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Produtos com dificuldade de comercialização
Sobre os produtos ou grupos de produtos consultados quanto à dificuldade de comercialização, o grupo de
hortaliças e legumes foi o que apresentou, neste levantamento, essa adversidade em 51,5% dos municípios
consultados, seguido pelo grupo das frutas, com 29,8%. Na sequência, o grupo dos queijos e seus derivados
e os produtos processados foram aqueles com maior dificuldade de comercialização, apresentando
porcentagens de 28,1% e 19,4%, nesta ordem.
Em relação ao leite, este produto apresentou dificuldade de comercialização em 15,3% dos municípios
averiguados, permanecendo como principal fator pelo comprometimento o fechamento do comércio
varejista, de acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. Ainda, segundo dados do CEPEA (Centro
de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, no Boletim do Leite de Agosto, a competição
dos laticínios pela compra da matéria-prima e a baixa disponibilidade de leite (também pela sazonalidade da
produção), resultaram em aumento das cotações no campo, que aliado à redução dos gastos, está sendo
fundamental para manter os produtores na atividade. Porém, com o aumento dos custos, o aconselhamento
é que o produtor se capitalize.
Chama atenção, também, que com exceção do produto mel que se manteve estável, todos os demais grupos
de produtos avaliados apresentaram recuo no percentual de municípios consultados, com dificuldade de
comercialização, quando comparados ao levantamento anterior, o que sugere reflexos de melhoria na
comercialização com a reabertura do comércio.
De forma complementar, notou-se no gráfico apresentado que tanto o comércio de ovos e os produtos
processados apresentaram dificuldade de comercialização para além de 15% do percentual de municípios
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consultados. O café foi o produto menos impactado, com dificuldade de comercialização em 1,7% dos
municípios estudados.
Por fim, observou-se que 36,2% dos municípios consultados não apresentaram dificuldade na
comercialização desses produtos, contra 30,6% da semana anterior, alta dessa condição, o que sugere uma
melhora em relação à dificuldade na venda dos mesmos, nos municípios consultados.

Desta forma, no acumulado do período entre 6 de abril e 1º de setembro, os produtos com maior elevação,
em relação à dificuldade de comercialização, foram as hortaliças e legumes, em 2,3% dos municípios
consultados, seguido pelas frutas, em 1,7%, e na sequência os ovos, com 1%.
Outro dado relevante é a trajetória, verificada no percentual de municípios consultados, em relação à não
existência de dificuldade na comercialização desses produtos, nesta última pesquisa, que aumentou a
porcentagem da condição verificada no início do monitoramento, de 31,1% para 36,2%, de municípios neste
último levantamento, podendo-se inferir que apesar das oscilações no período demonstra atualmente
progresso desta condição em relação à dificuldade de comercialização dos produtos analisados.
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Valores pagos aos agricultores pela comercialização de seus produtos

Quanto aos valores recebidos pelos produtores na comercialização de seus produtos, verificou-se um
decréscimo em 0,7% dos municípios consultados para a queda nos preços, comparado à semana anterior. De
maneira associada, verificou-se acréscimo de 5,2% de municípios que registraram alta nestes preços,
passando de 19,1% na semana anterior para 24,3% nesta semana. A manutenção dos preços pagos aos
agricultores registrou decrescimento, sendo verificada, por sua vez, em 68,3% do total de municípios
consultados em relação aos valores praticados antes da pandemia, o que sugere piora para essa situação no
período.
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No acumulado do período entre 6 de abril e 1º de setembro, observa-se que o percentual de municípios
consultados que registraram queda de preços dos produtos neste último levantamento apresentou
decréscimo de 8,3%, em relação ao apontado no início do monitoramento. Na mesma tendência, a
manutenção de preços sofreu variações e demonstrou diminuição de 5,4%, em relação ao valor percentual
registrado no início da pesquisa. Finalmente, notou-se o incremento da alta de preços em 13,7%, fazendo-se
de 10,6%, inicialmente, para 24,3%, neste último levantamento, em relação ao total de municípios
consultados.

Valores dos insumos pagos pelos agricultores
Foi verificado acréscimo no percentual de municípios com alta dos preços dos insumos agropecuários, de
50,4% na semana anterior, para 58,8%, neste último levantamento, ou seja, uma queda em
aproximadamente 8,4% dos municípios consultados. Relacionado a este fato, observou-se o recuo na
manutenção dos preços dos insumos em 8,1% dos municípios consultados.
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No acumulado do período de 6 de abril a 1º de setembro, percebeu-se a trajetória de crescimento no
percentual de municípios com alta dos preços dos insumos, partindo de 41,9% para 58,8% dos municípios
consultados, uma elevação de 16,9%, que poderá influenciar no custo de produção das atividades
agropecuárias nesses locais. Por fim, outro dado observado é a redução da manutenção dos valores dos
insumos pagos pelos agricultores em 16,6%, variando de 57,4%, inicialmente, para 40,8%, neste último
levantamento.
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Agroindústrias
Os dados relacionados à produção agroindustrial foram obtidos do cadastro e trânsito de bovinos, aves e
suínos do Sistema de Defesa Agropecuária – Sidagro. Para a cadeia da bovinocultura de leite, os dados foram
obtidos a partir da aplicação de formulário estruturado junto aos estabelecimentos produtores.

Cadeia de Bovinocultura de Corte
Na segunda quinzena de agosto foram abatidos 127.522 cabeças de bovinos, retomando os valores acima de
120 mil cabeças. Os municípios que mais enviaram bovinos para o abate foram: Santa Vitória 6.910 (5,42%),
Frutal 6.647 (5,21%), Prata 2.964 (2,32%), Estrela do Sul 2.880 (2,26%) e Nanuque 2.866 (2,25%).
O abate de machos apresentou um aumento na segunda quinzena de agosto se comparado com a primeira.
Notou-se, ainda, a redução no número de fêmeas abatidas no mesmo período.
A segunda quinzena de agosto apresentou uma variação positiva de 10,53% em comparação com a primeira
quinzena de agosto no trânsito de bovinos entre propriedades rurais (finalidades de cria, engorda e
reprodução). Todas as finalidades apresentaram uma melhora no trânsito entre propriedades na quinzena,
a saber: finalidade de cria 11,28%, de engorda 8,34% e reprodução 18,66%. No comparativo com 2019 houve
um aumento de 11,00% no trânsito de bovinos nessas finalidades. Sendo que a maior variação positiva foi na
finalidade cria (25,21%), seguida da engorda (3,60%) e reprodução que apresentou uma diminuição de
14,45%.
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Distribuição dos bovinos abatidos, quinzenalmente, comparando anos de 2018 a 2020.

Finalidade

2019

1ª. quinzena de
agosto

2020

M

F

Total

M

F

Total

Cria

82.511

89.136

171.647

99.404

110.806

210.210

Engorda

142.722

55.644

198.366

137.274

55.762

193.036

5.742

30.663

36.405

6.554

26.245

32.799

230.975

175.443

406.418

243.232

192.813

436.045

M

F

Total

M

F

Total

Cria

92.536

94.290

186.826

110.250

123.669

233.919

Engorda

145.760

56.119

201.879

143.539

65.600

209.139

6.183

39.309

45.492

6.086

32.832

38.918

244.479

189.718

434.197

259.875

222.101

481.976

Reprodução
Total
2ª. quinzena de
agosto

Reprodução
Total

Cadeia de Bovinocultura de Leite
A partir das respostas de 217 estabelecimentos elaboradores de produtos lácteos foi observado que 61,29%
dos estabelecimentos estão funcionando normalmente durante a pandemia da COVID-19.
Verifica-se que 79 estabelecimentos (36,41%) se encontram com a atividade comprometida e 5 tiveram a
produção temporariamente interrompida. Tais percentuais são praticamente os mesmos identificados na
quinzena anterior.
As fábricas de laticínios e usinas de beneficiamento são as categorias de estabelecimento mais afetadas.
A diminuição de vendas dos produtos devido à imposição do fechamento do comércio varejista continua
sendo o maior problema que afeta os estabelecimentos, seguido da dificuldade de venda de produtos para
outras unidades da federação.
100,00
80,00
60,00

57,25

58,16

61,29
40,75

40,78

40,00

36,41

20,00

2,00

1,06

2,30

0,00
% Normal

Semana 31

% Comprometido

1 quinzena agosto

% Interrompido

2 quinzena agosto

Comparativo do funcionamento dos estabelecimentos durante a pandemia, na última quinzena
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Cadeia da avicultura
Até a segunda quinzena de agosto foram transportados 976.057.212 em aves e ovos férteis. A maior parte
do trânsito (96,02%) foi distribuída entre as finalidades de incubação (35,92%) seguida do abate (31,67%) e
engorda (28,43%). Neste período, 350.583.221 ovos férteis foram encaminhados para a incubação,
309.119.878 aves abatidas e 277.486.158 pintos de 1 dia encaminhados para engorda.
A segunda quinzena de agosto apresentou um aumento de 8,32% no trânsito de aves para o abate, 10,74%
para engorda e 5,38% para fins de incubação.
Finalidade
Abate
Engorda
Incubação
Subtotal
Outras
Total

Intraestadual

Interestadual

Total

Aves/ ovos
304.534.269
227.483.569
269.677.778
801.695.616
13.509.135

%
98,52
81,98
76,92
85,54
34,76

Aves/ ovos
4.585.609
50.002.589
80.905.443
135.493.641
25.358.820

%
1,48
18,02
23,08
14,46
65,24

Aves/ ovos
309.119.878
277.486.158
350.583.221
937.189.257
38.867.955

%
31,67
28,43
35,92
96,02
3,98

815.204.751

83,52

160.852.461

16,48

976.057.212

100,00

Destino das Aves e Ovos Férteis transportados por finalidade na quinzena
Na segunda quinzena de agosto foram movimentadas 64.752.266 aves e ovos férteis. A finalidade de abate,
engorda e incubação representou 96,35% do total. Foram transitadas para o abate o total de 18.690.940 aves
e para a engorda 19.507.097 pintos de 1 dia. No caso dos ovos férteis, foram encaminhados 24.072.297 ovos
para a incubação. Deste montante de aves enviadas ao abate 98,36% foram destinadas a frigoríficos mineiros.

Cadeia da suinocultura
Na segunda quinzena de agosto foram abatidos 279.699 suínos correspondendo a um aumento do abate em
0,78% comparado ao abate observado na quinzena anterior. Os suínos foram abatidos principalmente em
Minas Gerais (95,98%). O município de Uberlândia foi o que mais enviou suínos ao abate e o que mais recebeu
suínos para o abate. Não foram observadas mudanças significativas no trânsito de suínos.
300000
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150000
100000
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0

277537

279699

137759

152730
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Abate

Engorda

total de suínos 1 quinzena agosto

Pesquisa

12341 14182

5112 4331

Recria

Reprodução

total de suínos 2 quinzena agosto

Suínos movimentados quinzenalmente segundo a finalidade.
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Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em
Minas Gerais
Mesmo diante do cenário atual, o Valor Bruto da Produção Agropecuária apresentou bons resultados no
período de janeiro a agosto de 2020. Os dados divulgados pelo MAPA em setembro apresentam a projeção
do VBP 2020 com base no acumulado de janeiro a agosto de 2020.

Valor Bruto da Produção – Participação de Minas Gerais no Brasil

10,7%

Minas Gerais

Brasil

Principais produtos agropecuários (em bilhões)

Agricultura

Pecuária

Café

18,5
Soja

Leite

10,6
Bovinos

10,2
Cana-de-açúcar

10,1
Frango

5,2

7,4
Suínos

Milho

2,6

6,3
Feijão

Ovos

2,6

1,4
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A estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) de Minas Gerais para o ano de 2020 (com base de dados
apurados até agosto) é de R$ 82,8 bilhões, com expectativa de crescimento de 19,8% em relação ao ano
anterior.
Minas Gerais tem participação de 10,73% no Valor Bruto da Produção Agropecuário do Brasil. A lavoura
obteve o maior crescimento, cerca de 21,5% (52,8 bilhões) maior do que os resultados de 2019, crescimento
impulsionado principalmente pelo café (51,5%), soja (37,4%), milho (24,0%) e feijão (15,4%), que respondem
juntos por 71% do faturamento agrícola.
A pecuária tem crescimento previsto de 16,8% para este ano (29,9 bilhões). Os produtos carne bovina, ovos
e leite contribuirão para este resultado, com os respectivos crescimentos de 20,2%, 11,0% e 1,0%.

Valor Bruto da Produção - Série Histórica

Milhões

Valor Bruto da Produção – MG 2020

Lavoura 52,8 bilhões

Pecuária 29,9 bilhões
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Dados de produção em Minas Gerais
O 12º Levantamento de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em setembro,
confirmou a safra recorde de grãos para Minas Gerais. A maior safra dos últimos 44 anos, com cerca de 15,4
milhões de toneladas colhidas na safra 2019/2020. Houve crescimento de 5,8% na produção em relação à
safra anterior, com 3,5 milhões de hectares de área plantada e um ganho de 4,7% na produtividade.
Os produtos que apresentaram crescimento da produção na safra 2019/2020 foram: amendoim (16,7%), soja
(14,6%), sorgo (7,2%), feijão total (3,8%) e trigo (3,0%). Entre eles estão os dois principais grãos cultivados
em Minas, o milho e a soja, que, juntos, respondem por 89,1% da estimativa de produção e 80,8% da área
plantada no estado.
Produção de grãos em MG (safra 2019/2020)
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Produção de Café em Minas Gerais
O café, carro chefe da agricultura em Minas Gerais, também prevê uma safra com bons resultados. O
aumento médio esperado na produção deste ano é de cerca de 28%, com a expectativa de um número entre
30,7 e 32,1 milhões de sacas beneficiadas. Já a produtividade deverá ter um incremento entre 19% e 24%.

Produção de Cana-de-Açúcar em Minas Gerais
A estimativa para a safra 2020/2021 de cana-de-açúcar é de 72,1 milhões de toneladas em Minas Gerais,
segundo projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada em agosto. O volume é 5%
maior na comparação com a safra 2019/2020, quando foram produzidas 68,7 milhões de toneladas. Com
uma área colhida superior a 862 mil hectares, o montante esperado será recorde dentro da série histórica
iniciada em 2005/2006.
Minas Gerais deverá produzir 4,7 milhões de toneladas de açúcar, expressivo aumento de 47,8% em relação
à safra passada. Para esta safra será destinado cerca de 35,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar ao
açúcar, 47,6% maior que na safra passada.
Para o etanol total (hidratado e anidro), a expectativa é que a produção chegue a 2,9 bilhões de litros, forte
redução de -18,2%. Nesta safra, houve uma menor disponibilização da cana-de-açúcar para produção de
etanol, na safra passada houve uma concentração muito superior. A destinação da cana-de-açúcar para esta
safra será de 36,3 milhões de toneladas, redução de -18,3%, comprado a safra 2019/2020.
Vale ressaltar que neste ano o setor foi muito afetado pela pandemia. Em razão das medidas de isolamento
social para limitar o avanço do coronavírus, houve queda nos preços internacional do petróleo e isso afetou
o etanol e a gasolina de etanol.
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Exportações do Agronegócio de Minas Gerais
As exportações do agronegócio mineiro totalizaram US$ 5,68 bilhões, no acumulado de janeiro a agosto
deste ano, com crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor também
registrou crescimento de 29% no volume exportado, que totalizou 8,8 milhões de toneladas. Foram
contabilizadas 166 parcerias comerciais, sendo as principais China (30,1%), Estados Unidos (9,5%), Alemanha
(9,1%), Itália (4,6%), Japão (3,8%) e outros 161 países com 43,0%.
Participação da exportação do agronegócio nas vendas externas de Minas Gerais

35,3%
Agronegócio

64,7%
Outros setores

Os principais produtos que compuseram a pauta exportadora do agronegócio mineiro foram café,
complexo soja, carnes e açúcar.

US$ milhões
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Exportação mensal (Agosto)
A receita das exportações do agronegócio no mês de agosto de 2020 alcançou US$ 705,709, indicando que
as vendas agropecuárias do estado seguem com ritmo forte mesmo durante a pandemia.
O valor registrado no mês de agosto contribuiu positivamente para elevar a média mensal das exportações
do agronegócio mineiro para US$ 710,10 milhões. Mantida essa cifra, o ano de 2020 responderia pelo 2º
melhor desempenho da série, atrás somente de 2011 (US$ 9,72 bilhões).
As exportações do agronegócio mineiro seguem aquecidas, motivadas pela alta demanda internacional por
alimentos e o bom preço do dólar, com acréscimo de quase 10% na receita, comparando janeiro a agosto de
2020/2019.
A boa performance das vendas externas gerou embarques de quase 9 milhões de toneladas. As vendas do
agronegócio representaram 35% de todas a comercialização externa do estado.
EXPORTAÇÕES MENSAIS DO AGRONEGÓCIO EM 2020
US$ milhões

Fonte: ComexSat/MDIC
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