
Novas regras para 
exportação de frutas

para UE



Principais alterações promovidas 
pela Diretiva de Execução 

2019/523 na Diretiva 2000/29/CE



Frutos de citros:

Requisito atual (Diretiva 2000/29 e Decisões 
suplementares)

Em vigor a partir de 1 de setembro de 2019 (Diretiva de 
Execução 2019/523)

16.5 “C”
Inspeção no momento de saída para declarar o envio 
livre de Tephritidae

16.5 “C” ou “D”
Organismos especificados: Tephritidae (Anastrepha, 
Dacus, Epochra, Pardapaspis, Rhacochalaena, 
Rhagoletis)

“C”: Inspeções oficiais mensais, durante os 3 últimos 
meses de produção.
“D”: Tratamento declarado no Certificado Fitossanitário

Os tratamentos devem ser informados previamente à 
UE.



Frutos de manga:

Requisito atual (Diretiva 2000/29 e Decisões suplementares)
Em vigor a partir de 1 de setembro de 2019 (Diretiva de 
Execução 2019/523)

Apenas CF sem Declaração Adicional

16.5 “C” ou “D”
Organismos especificados: Tephritidae (Anastrepha, Dacus, 
Epochra, Pardapaspis, Rhacochalaena, Rhagoletis)

“C”: Inspeções oficiais mensais, durante os 3 últimos meses de 
produção.
“D”: Tratamento declarado no Certificado Fitossanitário

Os tratamentos devem ser informados previamente à UE.

Tratamento hidrotérmico para exportação de frutos de manga discriminados abaixo.

Todos os frutos de manga serão submetidos ao tratamento hidrotérmico a uma temperatura mínima de 46,1 oC.

Os frutos com peso até 500 g serão submetidos ao tratamento hidrotérmico durante 75 minutos. Frutos com peso superior a
500 g e até 700 g serão submetidos ao tratamento hidrotérmico durante 90 minutos. Frutos com peso superior a 700 g e até
900 g serão submetidos ao tratamento hidrotérmico durante 110 minutos.



Inspeções Oficiais mensais

As inspeções oficiais mensais devem ser realizadas pelo Responsável Técnico habilitado. Os resultados das referidas
inspeções devem ser declarados no Certificado Fitossanitário de Origem, e este será utilizado para subsidiar a emissão do
Certificado Fitossanitário Internacional.

Item 16.5 “C”

Não se observaram sinais da presença de Tephritidae (não europeias), em frutos considerados suscetíveis, no local de
produção nem nas suas imediações desde o início do último ciclo vegetativo completo, por meio de inspeções oficiais
efetuadas pelo menos mensalmente durante os três meses anteriores à colheita, não tendo nenhum dos frutos colhidos
no local de produção, por meio de exames oficiais adequados, sinais de presença do organismo em causa.



Requisito atual (Diretiva 2000/29 e Decisões suplementares)
Em vigor a partir de 1 de setembro de 2019 (Diretiva de Execução 
2019/523)

"Status" dos organismos especificados

Frutos de maçã

Apenas CF sem Declaração Adicional

16.7

Organismos especificados: Enarmonia prunivora, Grapholita
inopinata e
Rhagoletis pomonella

“A”: País livre
“B”: Área livre
“C”: Inspeções oficiais no campo e rastreabilidade
“D”: Tratamento declarado no CF.

“A”, “B” e “D” devem ser informados previamente à UE.

16.8

Organismo especificado: Guignardia piricola

“A”: País livre
“B”: Área livre
“C”: Inspeções oficiais no campo e rastreabilidade
“D”: Tratamento declarado no CF.

“A”, “B” e “D” devem ser informados previamente à UE.

16.9

Organismo especificado: Tachypterellus quadrigibbus

“A”: País livre
“B”: Área livre
“C”: Inspeções oficiais no campo e rastreabilidade
“D”: Tratamento declarado no CF.

“A”, “B” e “D” devem ser informados previamente à UE.

Enarmonia prunivora: Ausente (presença reportada apenas no 
EUA e Canadá).
Grapholita inopinata: Ausente (presença reportada apenas leste 
asiático,
Sibéria e extremo oriente da Rússia).
Rhagoletis pomonella: Ausente pela IN 39/2018.

Guignardia piricola: Ausente (presença reportada apenas no leste 
asiático).

Tachypterellus quadrigibbus: Ausente pela IN 39/2018 
(Anthonomus spp.)



Frutos de mamão, morango, abacate e framboesa:

Emissão de Certificado Fitossanitário, sem Declaração Adicional, para mamão (Carica papaya L.), morango (Fragaria L.), 
abacate (Persea americana Mill.) e espécies do gênero Rubus, como framboesa.




