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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE – relatório JANEIRO/2023 

O presente relatório traz para as informações de 2021, para PECUÁRIA, considerando a divulgação dos dados da Pesquisa Pecuária Municipal 2021 (divulgada em outubro 
de 2022 pelo IBGE) para o produto ‘leite’ e ‘ovos’; estimativa de abate de bovinos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária; e somatório das quantidades da Pesquisa 

Trimestral do Abate de Animais para a estimativa de produção dos produtos ‘frango’ e ‘suíno’. 

Para o ano de 2022, para a estimativa de produção, considerou-se o somatório dos 4º últimos trimestres (última divulgação 3º trimestre 2022) da Pesquisa Trimestral do 
Abate de Animais, Pesquisa Trimestral do Leite e Produção de Ovos de Galinha, divulgada pelo IBGE, comparativamente com o fechamento do ano de 2021, para estimar o 

a quantidade produzida para os 5 produtos. 

Para os produtos da AGRICULTURA, as informações para os produtos ABACAXI e CEBOLA foram atualizados conforme a divulgação da Pesquisa Agrícola Municipal 2021 (em 
outubro de 2022 pelo IBGE). Para os demais produtos, considerou-se os dados disponíveis no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de Minas Gerais, referente a 

dezembro/2022, disponíveis no portal do IBGE e publicados em janeiro/2023.  Os produtos que tiveram aumento da estimativa de produção no período foram ‘batata 
inglesa (3ª safra)’ e ‘tomate’. As atividades que tiveram redução das estimativas de produção foram ‘batata inglesa (1ª e 2ª safras)’. Informa-se que todas as demais 

culturas apresentaram manutenção das estimativas de produção. 

Para Cana, os dados de produção considerados são do Boletim de cana de açúcar – Dezembro de 2022, publicado pela CONAB. Considera-se para o ano 2021 a produção 
estimada para 2021/2022 e para o ano 2022 a indicação para 2022/2023. 

Para Café, considerou-se a produção especificada na publicação da CONAB ACOMPANHAMENTO DA SAFRA BRASILEIRA DE CAFÉ | – safra 2022 – quarto levantamento | 
dezembro 2022. Observou-se nova queda da produção para o ano de 2022. 

Alteração de metodologia 

A partir de janeiro de 2020, ocorreu mudança na metodologia do indicador Valor Bruto da Produção do Agronegócio Mineiro (VBP-MG). 

A produção de cana passou a contar com a fonte CONAB. Essa fonte discrimina apenas a produção destinada para açúcar e álcool, subprodutos da cana-de-açúcar. Foi 
necessária a alteração da metodologia a fim de indicar a melhor composição do VBP da atividade e na mensuração do indicador. A fonte de preços continua sendo o 

Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEA), que disponibiliza o preço da tonelada, referência para o preço praticado em Minas Gerais. 

Para “banana”, passou a ser considerada a média de preços semanais para as praças Norte de Minas e Delfinópolis, disponíveis no CEPEA/Esalq-USP e Abanorte (Norte de 
Minas). 

Para as cotações dos demais produtos, foram incorporadas fontes primárias e secundárias, identificadas para a Plataforma Indicadores Sistema FAEMG, buscando maior 
acurácia e representatividade na coleta de preços. 


