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Introdução
O objetivo deste documento é apresentar os resultados do ano 2020,
pertinentes ao trânsito e ao comércio de vegetais e suas partes, que possuem
restrições fitossanitárias e sejam oriundos de propriedades do estado de Minas
Gerais. A análise foi baseada em dados de Permissão de Trânsito Vegetal (PTV),
documento fundamentado em Certificação Fitossanitária de Origem (CFO) ou
Certificação Fitossanitária de Origem Consolidada (CFOC), extraídos de relatórios
do Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária (Sidagro), utilizado pelo IMA.
Conforme Instrução normativa n° 28/2016 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), a PTV é documento obrigatório para o trânsito
de vegetais ou suas partes que possuem restrições fitossanitárias no Brasil.
Atualmente, para Minas Gerais, a obrigação de trânsito com PTV é aplicada para
frutos de citros, banana, uva e seus materiais propagativos, mudas de café e
também para produtos vegetais destinados a países importadores que
apresentarem restrições fitossanitárias.
A emissão de PTV no ano de 2020, iniciou-se rotineiramente nos escritórios
seccionais do IMA, postos de atendimento, pelo portal do produtor. Entretanto, após
ser decretado o estado de calamidade pública em Minas Gerais, por causa da
pandemia de Covid-19, o atendimento passou a ser feito de forma remota, mediante
solicitação do interessado, feita por e-mail, a fim de viabilizar uma resposta positiva
ao setor produtivo e ao comércio.
Como consequência, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), visando
melhorias nos processos de defesa sanitária vegetal, implantou novos
procedimentos que certamente ficarão incorporados na instituição, uma vez que
foram aprovados pela sociedade e absorvidos pelos servidores.
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Resultados
No ano de 2020 foram emitidas 124.765 PTVs, com média mensal de 10.397
e redução de 15,10% (em maio redução de 33,23%) e 9,53% comparados com os
anos de 2019 e 2018, que apresentaram o total de 146.963 e 137.911 PTVs
emitidas respectivamente (Figura 1). Em setembro o IMA implantou a fiscalização
remota da comercialização de vegetais com PTV, analisando dados do Sidagro
para inibir o trânsito sem documento sanitário.
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Figura 1 – Permissão de Transito Vegetal – PTV emitidas por mês no período 2018 a 2020

Foram emitidos em 2020, 17.995 CFO e 4.114 CFOC, totalizando 22.109
certificações e apresentando redução de 12,94% e 15,59% quando comparado com
os anos anteriores respectivamente (Figura 2). Observamos que para cada
certificação em 2020, em média existiu emissão de 5,64 PTVs. Em agosto foi
implantado a fiscalização remota da certificação fitossanitária de origem.
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Figura 2- Emissões de CFO e CFOC no período de 2018 a 2020
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O IMA emitiu PTV para todas as unidades da Federação em 2020, onde os
destinos que receberam maior número de cargas foram: São Paulo, Rio de Janeiro,
Goiás, Distrito Federal e Bahia. Grande parte das emissões do documento de
trânsito foi para o trânsito dentro de Minas Gerais (Figura 3).
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Figura 3 – N° de PTVs emitidas para cada unidade da federação em 2020

Na figura 4, verificamos que a maior parte das cargas de vegetais e suas
partes oriundas de Minas Gerais tem outros estados como destino. Essas cargas
representaram 66,24%, aproximadamente dois terços das PTVs emitidas para o
trânsito interestadual. Enquanto o trânsito intraestadual recebeu 33,76% das
cargas em 2020.
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Figura 4 – Quantidade e percentagem do trânsito de cargas com PTVs emitidas em
Minas Gerais
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Observamos na figura 5, que a região Sudeste concentrou de forma
predominante, 83,34% das cargas mineiras transportadas com PTV, sendo 49,58%
destinados para fora de Minas Gerais e 33,76% que permaneceram no estado; o
Centro Oeste é a segunda região que mais absorveu cargas mineiras de vegetais
e suas partes seguido do Nordeste, enquanto que as regiões Sul e Norte do país
são as que menos receberam produtos vegetais de Minas Gerais, demonstrando
que esse tipo de comércio ainda é pequeno nessas duas regiões do país.
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Figura 5 – Percentagem dos destinos por região do Brasil das cargas com PTVs de
Minas Gerais

Apresentamos a seguir os resultados referentes ao quantitativo dos produtos
vegetais: frutos de citros, banana e uva, além de materiais propagativos de citros,
bananeira, videira e café comercializados com PTV no ano de 2020. Alguns
produtos como os de exigência para exportação, ou somente para garantir origem,
no caso de tomate e maçã, não serão demonstrados, pois os dados são pouco
representativos.
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O comércio de frutas de banana em Minas Gerais teve como destino
predominante o próprio estado com 683.682 toneladas comercializadas. Os
estados do Sudeste tiveram comercialização expressiva, com os quantitativos de
160.256 toneladas para São Paulo, 121.739 para o Rio de Janeiro e 51.168 para o
Espirito Santo (Figura 6).
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Figura 6 – Comércio de frutas de banana em Minas Gerais com PTV no ano de 2020

Os frutos de cítricos (laranja, tangerina, mexerica, lima e limão) apresentaram
como maior destino o estado de São Paulo com 624.794 toneladas comercializadas
com PTV, seguido do próprio estado de Minas Gerais com 247.750 toneladas de
frutos negociados com documento de trânsito. Os estados do Rio de Janeiro com
34.669 toneladas de frutos, Bahia com 25.599 e o Distrito Federal com 23.159,
foram os destinos que tiveram maiores comercializações (Figura7).
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Figura 7 – Comércio de frutos cítricos em Minas Gerais com PTV no ano de 2020
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A comercialização dos frutos de uva no ano de 2020 teve como principal
destino os municípios mineiros onde foram negociadas 6.065 toneladas do produto,
seguido por São Paulo com 3.103,2 toneladas e outros estados da Federação como
por exemplo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, conforme figura 8.
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Figura 8 – Comércio de frutos de Uva em Minas Gerais com PTV no ano de 2020

A comercialização de material propagativo de bananeira (mudas, rizomas,
etc.), foi realizada na grande maioria, dentro de Minas Gerais, com a venda de
3.235.795 unidades. A Bahia foi o segundo mercado com 440.648 unidades
comercializadas para território baiano, seguido de Espírito Santo com 318.210
unidades, Goiás com 203.365 e Ceará com 129.000 unidades (Figura 9).
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Figura 9 – Comércio de material propagativo de bananeira em Minas Gerais com PTV
no ano de 2020
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Analisando o cenário do comércio de material propagativo de citros (mudas
e borbulhas) constata-se que esse produto vegetal foi quase totalmente destinado
para dentro do estado de Minas Gerais, com a significativa quantidade de 7.206.288
unidades negociadas; o estado de São Paulo recebeu 147.661 e outras dezoito
(18) UFs, adquiriram 235.019 de material propagativo (Figura 10).
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Figura 10 – Comércio de material propagativo de citros em Minas Gerais com PTV no ano de 2020

O material propagativo de videira (mudas, borbulhas, etc.) teve como principal
destino em 2020, o estado de São Paulo com a comercialização de 161.739
unidades; em seguida temos Minas Gerais com 115.017 unidades vendidas. Outros
estados como Goiás com 54.542 unidades, Pernambuco com 47.552 e Santa
Catarina com 38.882 unidades, foram mercados que também receberam material
propagativo de videira produzido em Minas Gerais. (Figura 11).
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Figura 11 – Comércio de material propagativo de videira em Minas Gerais com PTV
no ano de 2020
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Observando a Figura 12 constata-se que a comercialização de mudas de café
em 2020, apresentou um cenário no qual o próprio estado de Minas Gerais é o
maior consumidor deste material propagativo produzido em seu território
(140.434.768 mudas) garantindo assim o status de maior produtor de café do Brasil.
Verifica-se também, que houve comercialização em menor escala com os estados
de São Paulo, Goiás, Espirito Santo, Alagoas e Mato Grosso.
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Figura 12 – Comércio de mudas de café em Minas Gerais com PTV no ano de 2020

Observando os quantitativos comercializados de frutos e material propagativo
em Minas Gerais no ano de 2020, verificamos que 55,85% dos frutos são
comercializados para outros estados da Federação (Figura 13). Entretanto o
cenário do comércio de material propagativo com PTVs é comercializado 96,81%
dentro do estado de Minas Gerais (Figura 14).
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Figura 13 – Comércio de frutos transportados com PTV em Minas Gerais ano 2020
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Figura 14 – Comércio de material propagativo transportados com PTV em Minas Gerais ano 2020

Conclusão
Em 2020, o trânsito de vegetais e suas partes produzidos em Minas Gerais
e que possuem restrições fitossanitárias, foi menor quando comparado com os
anos 2019 e 2018. A pandemia de Covid-19 interferiu fortemente para essa
ocorrência negativa, pois a partir do mês de abril, verificou-se que o número de
emissões sofreu grande redução, tendo como pico negativo o mês de maio com
diminuição de 33,23%, quando comparado com o mesmo mês de 2019. Contudo,
após a implantação da fiscalização remota no mês de setembro, a curva se tornou
positiva e o ano de 2020 se encerrou com redução de 15,10% na emissão de PTVs,
quando comparado com 2019, porém próximo ao comportamento do ano de 2018,
com redução de 9,53%.
As emissões de CFO e CFOC também foram reduzidas, situação que explica
a diminuição de emissão de PTVs. Mesmo assim, foi constatado que houve trânsito
de vegetais de Minas Gerais para todo o Brasil, com destaque para os estados da
Região Sudeste para onde foi destinada 83,34% das cargas de frutos e material
propagativo produzidos em território mineiro. Essas cargas interestaduais
representaram 2/3 das emissões de PTV durante o ano de 2020.
Destacamos no comércio, os frutos cítricos em que o quantitativo negociado
foi pouco superior ao da banana, tendo o estado de São Paulo como principal
destino, seguido por Minas Gerais. Para frutos de banana, os principais mercados
foram os estados do Sudeste, sendo Minas Gerais o principal destino seguido por
São Paulo. Com relação aos frutos de uva os principais mercados foram municípios
mineiros.
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No cenário da comercialização de mudas cítricas verifica-se que a quase
totalidade da produção mineira se destinou ao abastecimento do mercado interno,
entretanto, constata-se que houve transporte de pequenas cargas para outras 19
unidades da federativas. O panorama do material propagativo de bananeira
apresentou comportamento semelhante ao de citros. Entretanto, a produção desse
tipo de produto da videira, foi destinado aos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Goiás e Pernambuco. Enquanto que a produção de mudas de café praticamente foi
negociada para suprir o mercado mineiro, o maior produtor de café do Brasil.
O percentual de frutos comercializados com PTVs para outros estados foi de
55,85%, pouco superior ao comércio interno, enquanto a comercialização de
material propagativo, 96,81%, foi principalmente para o mercado interno.
Os resultados apresentados demonstram como a agricultura mineira é
pujante e competitiva, além de confirmar a importância da defesa sanitária vegetal
realizada em Minas Gerais, a qual contribui para que os diversos status
fitossanitários sejam propícios e os produtos comercializados e transportados em
todo o país com o mínimo de risco de disseminação de pragas, cumprindo as
exigências legais pertinentes.

