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ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO
PARA  Anastrepha grandis

ALCANCE

Sistema  de  Mitigação  de  Risco  (SMR),  como opção  de  manejo  de  risco  de  pragas,  a  ser  adotado  por  produtores  de

cucurbitáceas (melão, melancia, abóbora e pepino) que desejarem exportar cucurbitáceas para países que fazem exigência

fitossanitária da praga Anastrepha grandis,  nos municípios de Carmo do Rio Verde, Itapuranga, Jaraguá, Uruana, Rio

Verde, Maurilândia, Santa Helena, Cristalina, Ipameri,  Goianésia, São Miguel do Araguaia, Edealina e Luziânia,

Nova Crixás, Rubiataba e Porangatu.

PROGRAMA (s) Programa Estadual de Sistema de Mitigação de Risco- PEPSMR
Programa Estadual de Certificação Fitossanitária de Origem - PEPCertificação 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1  BASE LEGAL GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA N.° 16, DE 5 DE MARÇO DE 2006. Determina e aprova os procedimentos

a serem adotados pelas Unidades da Federação na implantação do Sistema de Mitigação de Risco para a praga Anastrepha

grandis (SMR), conforme Anexos a esta Instrução Normativa.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA N.º 41, DE 07 DE AGOSTO DE 2006. Reconhece o Sistema de Mitigação

de Risco da Praga  Anastrepha grandis implantado na área que compreende os Municípios de  Carmo do Rio Verde,

Itapuranga, Jaraguá e Uruana, no Estado de Goiás. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA N.º 22, DE 17 DE JULHO DE 2008. Integra os municípios de Rio Verde,

Maurilândia e Santa Helena, do Estado de Goiás, ao Sistema de Mitigação de Risco da Praga  Anastrepha grandis em

cultivos de cucurbitáceas, reconhecido por meio da Instrução Normativa SDA nº 41, de 7 de agosto de 2006. 

RESOLUÇÃO N.º 1 de 28 DE JULHO DE 2009. Reconhece o Sistema de Mitigação de Risco de Anastrepha

grandis em cultivos de cucurbitáceas nos municípios de  Cristalina e Ipameri,  do Estado de Goiás, com objetivo de

exportação de frutos frescos de cucurbitáceas para países que têm restrições quarentenárias com relação à referida praga.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA N.º 04, DE 18 DE MARÇO DE 2013. Reconhece o Sistema de Mitigação

de Risco da Praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas nos Municípios de  Goianésia e São Miguel do

Araguaia,  no Estado de  Goiás,  com objetivo de exportação  de  frutos  frescos  de  cucurbitáceas  para  países  que  têm

restrições quarentenárias com relação a referida praga.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA N.º 32, DE 15 DE AGOSTO DE 2017. Reconhece o Sistema de Mitigação

de Risco da Praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas no município de Edealina, no Estado de Goiás, com
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objetivo de exportação de frutos frescos de cucurbitáceas para países que têm restrições quarentenárias com relação a

referida praga.

INSTRUÇÃO  NORMATIVA SDA N.º  95,  DE 18  DE SETEMBRO DE  2020.  Reconhece  o  Sistema  de

Mitigação de Risco da Praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas no município de Luziânia, no Estado de

Goiás, com objetivo de exportação de frutos frescos de cucurbitáceas para países que têm restrições quarentenárias com

relação a referida praga.

PORTARIA N.º  318,  DE 21 DE MAIO DE 2021. Reconhece  o  Sistema de  Mitigação  de  Risco  da  Praga

Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas no município de  Nova Crixás, no Estado de Goiás, com objetivo de

exportação de frutos frescos de cucurbitáceas para países que têm restrições quarentenárias com relação a referida praga.

PORTARIA Nº 551, DE 30 DE MARÇO DE 2022. Reconhece o Sistema de Mitigação de Risco para a praga

Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas nos municípios de Rubiataba e Porangatu, no Estado de Goiás, com

objetivo de exportação de frutos frescos de cucurbitáceas para países que têm restrições quarentenárias com relação a

referida praga.

RESOLUCIÓN N.° 2 de 2010 - Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 839 del 6 de noviembre de 2009

del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria por el siguiente texto: “Artículo 1º. - Sustitúyase el texto del

Artículo  1º.  de  la  Resolución  Nº  629  del  2  de  septiembre  de  2004  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad

Agroalimentaria, autorizando la emisión de Autorizaciones Fitosanitarias de Importación (AFIDI’s) para el ingreso de

frutos frescos de cucurbitáceas, originarios de los Municipios de Manga, Matías Cardoso, Pedra María da Cruz, Unaí, João

Pinhero, Paracatú,  Bom Despacho, Uberlandia y Jaiba del  Estado de Minas Gerais; de los Municipios de Paranapúa,

Urania, Presidente nBernardes, Mesópolis, Tabarai, Regente Feijó y Rinopolis del Estado de San Pablo; de los Municipios

de Uruana, Jaragua, Itapuranga, Carmo do Río Verde, Río Verde, Maurilandia y Santa Helena, Cristalina e Ipameri del

Estado de Goias;  de los Municipios de Bagé, Dom Pedrito y Herval, del Estado de Río Grande Do Sul, todos de la

República Federativa del Brasil”.

1.2 CONCEITOS IMPORTANTES

SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO: Integração de diferentes medidas de manejo de risco, das quais pelo

menos duas atuam independentemente,  alcançando, como efeito acumulativo, o nível adequado de proteção contra as

pragas regulamentadas.

UNIDADE DE PRODUÇÃO: Entende-se por Unidade de Produção – UP, área contínua, de tamanho variável e

identificada por um ponto georreferenciado, plantada com a mesma espécie e estágio fisiológico, sob os mesmos tratos

culturais e controle fitossanitário.

UNIDADE  DE  CONSOLIDAÇÃO:  Unidade  onde  se  processará  o  beneficiamento,  processamento  ou  a

embalagem e a partir da qual saem partidas provenientes de lotes de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem

vegetal certificado. Local onde se emite o Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado – CFOC.
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LEVANTAMENTO DE DETECÇÃO/DELIMITAÇÃO: realizado por meio de monitoramento na cultura de

cucurbitáceas (abóbora, melancia e melão), por um período de seis meses ininterruptos, para determinar se a praga ocorre

na área proposta.

LEVANTAMENTO DE VERIFICAÇÃO: realizado por meio de monitoramento a cada safra da cultura de

cucurbitáceas (abóbora, melancia e melão), para se determinar a ocorrência da praga e a intensidade da infestação.

1.3 VANTAGENS DO SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO (SMR):

 Permite o comércio externo de produtos de locais onde a praga está presente;

 Possibilita o trânsito de vegetais e seus produtos livres de uma praga específica;

 Utiliza uma opção equivalente, porém menos restritiva que outras medidas (tratamento x proibição) ;

 Atende requisitos fitossanitários dos países importadores.

1.4  MEDIDAS  DE  MANEJO  DE  RISCO  PARA  MOSCA-DAS-FRUTAS  ADOTADAS  PARA

CUCURBITÁCEAS VISANDO A EXPORTAÇÃO:

 O sistema deve ser implantado em uma área de baixa prevalência da praga, ou seja, com índice MAD igual ou

menor que 0,1, conforme demonstrado por meio dos levantamentos fitossanitários;

 Registro das propriedades exportadoras e inscrição de unidades de produção; 

 Monitoramento das mosca-das-frutas através do armadilhamento;

 Manejo adequado das lavouras / tratos culturais;

 Certificação fitossanitária das lavouras monitoradas;

 Amostragem, Inspeção e corte de frutos para avaliação interna da polpa;

 Identificação de frutos – rastreabilidade;

 Cargas lacradas na origem.

1.5 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO (SMR)

O reconhecimento oficial do Sistema de Mitigação - SMR consiste em duas etapas distintas, considerando-se o

município a ser apto para implantação do SMR: 

1.5.1 Etapa   01 –   IMPLANTAÇÃO  

O Sistema de Mitigação de Risco - SMR, como opção de manejo de risco de pragas,  pode ser adotado por

produtores de cucurbitáceas (melão, melancia,  abóbora e pepino) que desejarem exportar algum desses produtos para

países que fazem exigência fitossanitária para exportação de frutos e que não apresentem risco quarentenário da praga

Anastrepha grandis. Os produtores que pretenderem adotar o SMR deverão:

 manifestar  seu  interesse  expresso  à  AGRODEFESA,  que  terá  a  responsabilidade  pela  articulação,

mobilização e organização das partes interessadas;

 realizar levantamentos de detecção/delimitação em cultivos de cucurbitáceas (melancia, melão, abóbora)

por período mínimo e ininterrupto de 06 (seis) meses, com a contratação de um Responsável Técnico habilitado (RT).

  financiar o monitoramento para Anastrepha grandis;

  financiar auditoria de técnicos dos países importadores.

Para o reconhecimento de novos municípios, a AGRODEFESA elabora projeto contendo informações sobre a

área proposta, situação do cultivo, dados climáticos e os resultados dos levantamentos de detecção/delimitação da praga
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(conforme anexo 1, itens 1.1 ao 1.6.2 da IN n 16 de 05 março 2006), e encaminha ao SISV/SFA/MAPA/GO, solicitando o

reconhecimento do SMR, que formalizará processo e após análise e parecer enviará ao DSV/MAPA para auditoria, análise

e  reconhecimento.  Após  auditoria  O  DSV publicará  Instrução  normativa  reconhecendo  o  SMR  implantado  na  área

proposta, que será compreendida pelo(s) município(s).

Posteriormente o DSV/MAPA solicita o reconhecimento do SMR ao país importador que, estando de acordo,

publicará “Autorização Fitossanitária de Importação para o ingresso de frutos frescos de cucurbitáceas oriundos

dos municípios reconhecidos com a implantação do SMR”.

Novos  produtores  interessados  em  participar  do  SMR,  mesmo  estando  suas  propriedades  localizadas  em

municípios  já  reconhecidos  (monitorados),  deverão  realizar  os  levantamentos  fitossanitários  de  detecção/delimitação

(monitoramento  por  seis  meses  ininterruptos).  Finalizado  o  monitoramento  o  SSV/SFA/MAPA  encaminhará  ao

DSV/MAPA solicitando a inclusão do produtor no SMR reconhecido para o município.

Cada  município  novo  a  ser  inserido  no  SMR  deverá  realizar  os  levantamentos  de  detecção/delimitação

(monitoramento por seis meses ininterruptos),  bem como os demais  procedimentos acima citados para implantação e

reconhecimento oficial do sistema no referido município.

1.5.2 Etapa 02 – MANUTENÇÃO

Os  produtores  inseridos  no  SMR,  ou  seja,  pertencentes  aos  municípios  com  o  sistema  reconhecido,  que

pretenderem  exportar  frutos  da  família  Cucurbitaceae (melancia,  melão,  abóbora),  deverão  realizar  a  cada  safra

procedimentos denominados de “Manutenção do Sistema”.  As medidas de manejo de  risco, preconizadas na etapa de

manutenção do SMR são independentes e que acumulativamente atingem o nível adequado de proteção:

1.5.2.1 Levantamento de verificação.

Realizado a cada safra da cultura para se determinar a intensidade da infestação da praga e determinação das

providências cabíveis e certificação fitossanitária de origem. Nesta etapa ocorrerá o monitoramento das moscas-das-frutas

que deverá ser realizado por  Engenheiro Agrônomo (RT) aprovado em curso para habilitação, para praga  A. grandis  e

permanecer até a destruição dos restos culturais de cada lavoura cadastrada.

 tipo de armadilha: McPhail; Atrativo Alimentar à base de hidrolisado de proteína diluída a 5% em água,

estabilizado com bórax (pH entre 8,5 a 9,0);

 uma armadilha a cada 5(cinco) hectares ou fração.

 exemplo do código da armadilha: 52.11800.1713.19.0011.001

52: estado de Goiás; 11800: município de Jaraguá; 1713: número de cadastro da propriedade; 19: ano;

0011: número sequencial das unidades de produção; 001: número sequencial das armadilhas.

1.5.2.2 Certificação Fitossanitária de Origem.

Acompanhamento das lavouras (UPs) cadastradas no SMR e inscritas no Sistema de certificação fitossanitária de

origem, que será realizado por Engenheiro Agrônomo (RT) aprovado em curso para habilitação, para praga A. grandis. O

RT habilitado  deverá realizar o acompanhamento da área registrada através de inspeções fitossanitárias, as quais serão

relatadas no livro/pasta de Acompanhamento de Área e ao final do processo emitirá o Certificado Fitossanitário de Origem

– CFO/Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC para cargas destinadas ao mercado externo.

1.5.2.3 Análise laboratorial.
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O  Laboratório  de  Identificação  de  Insetos  realiza  a  identificação  taxonômica  dos  insetos  amostrados  nas

armadilhas de captura na slavouras cadastradas no SMR; e encaminha os laudos oficiais de identificação dos insetos

semanalmente para o Responsável Técnico das lavouras cadastradas, os quais são repassados para Agrodefesa e o MAPA.

1.5.2.4 Análise visual e o corte de frutos para detecção de larvas de mosca-de frutas.

Para efeito de acompanhamento da certificação fitossanitária de origem, o Fiscal Estadual Agropecuário - FEA

retira amostra para análise visual e corte dos frutos para avaliação interna da polpa.

1.5.2.5 Identificação de frutos. Conforme o Anexo X, da Instrução Normativa n.º 16, 05/03/2006.

IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES DE FRUTOS COLHEITA 

1. ESPÉCIE; 

2. VARIEDADE;

3. CÓDIGO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO;

4. DATA DA COLHEITA; 

5. VOLUME.

1.5.2.6 Cargas lacradas na origem.

O Ministério da Agricultura realiza auditoria de todo o processo do Sistema de Mitigação de Risco da mosca-das-

frutas para verificação do cumprimento das medidas fitossanitárias estabelecidas na legislação federal e internacional; e

posteriormente  inspeciona,  lacra  e  emite  o  certificado  fitossanitário  que  é  o  documento  exigido  para  o  trânsito

internacional.

2. REQUERIMENTOS

Para cadastramento/recadastramento da propriedade e da Unidade de Produção – UP a serem inscritas anualmente

no SMR o  RT habilitado deverá apresentar-se à Unidade Operacional da Agrodefesa do município de interesse,  até  5

(cinco) DIAS APÓS DO PLANTIO, e apresentar os seguintes documentos abaixo relacionados:

2.1 “SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE PROPRIEDADE RURAL” 

Conforme  modelo  padrão  (REQ DV N.º  00003/2019)  disponível  em Agrodefesa  >  Acesso  à  Informação >

Legislação Aplicável, sendo que a propriedade deverá ser cadastrada no Sidago, por Fiscal Estadual Agropecuário.

2.2  “SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO - UP” 

Conforme modelo padrão (FOR GESAV N.º 00016/2019) disponível em Agrodefesa > Acesso à Informação >

Legislação  Aplicável,  sendo  que  as  unidades  de  produção  deverão  ser  cadastrada  no  Sidago,  por  Fiscal  Estadual

Agropecuário.

3. IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO PARA CUCURBITÁCEAS.

3.1  INSCRIÇÃO  DA  PROPRIEDADE  /  UP  NO  SISTEMA  DE  MITIGAÇÃO  DE  RISCO  PARA

CUCURBITÁCEAS.

Mediante o recebimento dos requerimentos, o FEA procede ação de fiscalização na propriedade para ATESTAR

as informações contidas nas solicitações REQ DV N.º 00003/2019 e FOR GESAV N.º 00016/2019, com a checagem dos

seguintes itens:
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a) croqui da área indicando os talhões e o local onde foi medido o ponto georreferenciado da UP;

b) ponto georreferenciado da sede da propriedade (os dados das coordenadas geográficas deverão ser no Sistema

Geodésico SAD-69 (UTM);

c) ponto georreferenciado por unidade de produção (os dados das coordenadas geográficas deverão ser no Sistema

Geodésico SAD-69 (UTM);

d) idade de plantio e espécie plantada (UP não pode ter mais de uma variedade).

e) Após  a  fiscalização  na  propriedade e  confirmado as  informações,  o  FEA Engenheiro  Agrônomo da  UOL da

AGRODEFESA atesta o cadastro por meio da assinatura dos documentos REQ DV N.º 00003/2019 e FOR GESAV N.º

00016/2019 no campo destinado ao OEDSV (Agrodefesa) e encaminhará os mesmos, por e-mail, para a Coordenação do

Programa de Prevenção e Controle de Pragas em Cucurbitáceas, após a conclusão dos seguintes passos: 

 cadastro da propriedade, caso ainda não tenha cadastro no SIDAGO;

 cadastro das unidades de produção no SIDAGO;

 preenchimento dos códigos no  REQ DV N.º 00003/2019,  FOR GESAV N.º 00007/2019  FOR GESAV N.º

00016/2019,  e FOR GESAV N.º 00009/2019.

g)  apenas  para a  etapa II (certificação  fitossanitária),  o  FEA procede os  procedimentos  acessórios  para  a

inscrição no sistema de certificação fitossanitária, conforme as orientações da Coordenação do Programa de Certificação

Fitossanitária, com a abertura do Livro/Pasta de Acompanhamento, anexando os documentos devidamente assinados na

seguinte ordem:

1º - Termo de Abertura (FOR GESAV n.º 00007/2019);

2º - Solicitação de Cadastro de Propriedade Rural (REQ DV N.º 00003/2019);

3º - Solicitação de Cadastro de Unidade Produtoras/up (FOR GESAV n.º 00016/2019);

4º - Ficha de Inscrição aa Unidade de Produção para Culturas Anuais (FOR GESAV N.º 00009/2019);

5º - Mapa Com A Indicação Das Unidades De Produção;

6º - Xerox da identidade e CPF do Proprietário; 

7º - Termo de Fiscalização;

8º - Termo de Auditoria (FOR GESAV N.º 00014/2019);

3.2 MONITORAMENTO DA  Anastrepha grandis.

3.2.1 Instalação das armadilhas

O RT habilitado deve instalar no PRAZO MÁXIMO de até 35 DIAS APÓS O PLANTIO, levando a campo: 

a) armadilhas modelo McPhail; 

b) atrativo alimentar à base de hidrolisado de proteína diluída a 5% em água, estabilizado com bórax;

c) suporte e cobertura para armadilhas; 

d) etiquetas para identificação das armadilhas de acordo com a legislação.

No momento da instalação das armadilhas observar os seguintes parâmetros: 

a) densidade (uma armadilha para cada 5 hectares); 

b) distribuição ao longo da periferia da área, altura de até 75 cm do solo e com a frente voltada para o sentido

leste/oeste; 

d) cobertura com material adequado – madeira ou maderite com cor natural ou branca;

3.2.2 Coleta dos Insetos e Troca do Atrativo
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A coleta  de  insetos  e  a  troca  do atrativo  devem ocorrer  em conformidade com a   INF n.º  16  de  05/03/06

principalmente em relação aos seguintes pontos:

a) a coleta de insetos e substituição do atrativo deve ser a cada sete dias (caso o RT tenha algum empecilho para

realização da atividade pode atrasar ou adiantar no máximo 2 dias);

b) na coleta de insetos o RT deve ser atento: 

- quanto à evaporação do atrativo alimentar (se o mesmo encontra-se totalmente evaporado);

- o material capturado de cada armadilha está integralmente acondicionado em frasco apropriado, de plástico ou

vidro;

- o material capturado de cada armadilha está completamente coberto com solução alcoólica a 70%;

-  o  frasco  com material  capturado  de  cada  armadilha  está  identificado  com etiqueta  posta  em seu  interior,

conforme Anexo VII (Etiqueta de Identificação de Material) da IN nº 16 de 05/03/06.

c) conferir o código das armadilhas;

d) verificar se a(s)armadilha(s) permanece(m) devidamente cobertas;

e) verificar  o  estado  de conservação  das  armadilhas:  caída  ou quebrada/rachada,  suja,  com etiquetas  pouco

legíveis.

3.2.3 Aplicação do Plano de Controle da Praga

 O RT deve verificar semanalmente os laudos laboratoriais por e-mail,  para verificação se há necessidade da

aplicação do “PLANO DE CONTROLE DA PRAGA” conforme item 6 da INF n.º 16 de 05/03/06”, observando: 

3.2.3.1 Etapa 1 – Implantação do Sistema: 

 A área proposta que apresentar um único resultado do índice mosca/armadilha/dia (MAD), para a praga

A. grandis, com valor superior a 0,1 durante o período semanal de monitoramento, será excluída automaticamente do

cadastro do SMR, devendo ser repetido o monitoramento após a aplicação do plano de controle da praga;

 Sempre que o MAD da UP atingir valor superior a 0,1 e menor ou igual a 0,4 para a praga A. grandis,

durante o período semanal de monitoramento, o fiscal deverá entrar em contado com o RT para acompanhamento da

aplicação do “PLANO DE CONTROLE DA PRAGA”: utilizar a densidade de 1(uma) armadilha para cada 2,0 hectares,

até que o índice MAD retorne a valor inferior a 0,1; estratégias para o uso do controle químico com produtos registrados

junto ao MAPA.

3.2.3.2 Etapa 2 – Manutenção do Sistema: 

 No caso do índice MAD para a praga  A. grandis ser maior que 0,1 e menor ou igual a 0,4 durante o

período semanal de monitoramento, a produção proveniente da respectiva UP ficará impedida de ser certificada;

 A produção somente voltará a ser certificada depois de implementado o PLANO DE CONTROLE DA

PRAGA: utilizar a densidade de 1(uma) armadilha para cada 2,0 hectares, até que o índice MAD retorne a valor inferior a

0,1; estratégias para o uso do controle químico com produtos registrados junto ao MAPA;  a UP está impedida de ser

certificada até que o MAD retorne a valor menor ou igual a 0,1;

 No caso do índice MAD para a  praga  A. grandis ser  maior  que 0,4 durante o período semanal  de

monitoramento, a produção proveniente da respectiva UP ficará impedida de ser certificada para exportação na corrente

safra. 

Observações.

 Para UPs em processo de controle da  população da praga  A. grandis,  em relação às duas etapas do SMR

(Implementação  e  Manutenção),  o  responsável  técnico  deverá  comunicar  a  Agrodefesa,  imediatamente,  o  início  da
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execução das ações, informando o código da UP, código da armadilha, número de moscas capturadas, resultados do índice

MAD e medidas adotadas para supressão da praga A. grandis. Quando o índice MAD retornar a valor inferior a 0,1, o RT

deverá enviar ofícios a esta coordenação comunicando a finalização da aplicação do  PLANO DE CONTROLE DA

PRAGA.

Qualquer problema relacionado ao monitoramento como (armadilha caída, extravio de amostras, entre outros),

que acarrete na ausência de material na referida semana de alguma armadilha, o RT deverá comunicar formalmente, por

meio de ofício(s), a esta coordenação, no prazo de até 5 (cinco) dias após a data do acontecimento.

3.2.4 Retirada das Armadilhas

a) Na  Etapa  I  (IMPLANTAÇÃO)  as  armadilhas  deverão  ser  retiradas  após  o  cumprimento  de  seis  meses

ininterruptos de monitoramento.

b) Na Etapa II (IMPLANTAÇÃO) as armadilhas deverão ser retiradas após a total retirada dos restos culturais da

lavoura  (caso  o produtor  deseje colocar  animais  na  área,  a(s)  armadilha(s)  deve(m) permanecer  de 15 a 30 dias  até

verificação da destruição total dos restos culturais da UP).

O RT deverá comunicar formalmente por meio de ofício (duas vias) e através de e-mail, a esta coordenação, o

encerramento da(s) unidade(s) de produção, em até 5 dias úteis após a data da retirada das armadilhas.

3.3  SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA.

O RT deve manter os livros/pasta Acompanhamento de áreas inscritas no SCF com os registro das informações

sobre as visitas de inspeções fitossanitárias realizadas e orientações prescritas, além das informações técnicas exigidas pela

legislação pertinente da praga ( IN Nº 16 DE 05/03/06), devendo ser datada, assinada pelo RT e/ou pelo contratante ou

representante legal. 

Além dos documentos anexados durante a abertura da UP no Sistema de Certificação Fitossanitária (item 3.1;

“g”) as seguintes informações, por unidade de produção, devem ser apensadas no livros/pasta de acompanhamento para

fundamentar a emissão do CFO: 

a) anotações semanais de cada visita para realização do monitoramento das moscas-das-frutas;

b) laudos laboratoriais de identificação da praga (enviados semanalmente ao RT, pelo laboratório de identificação

de Insetos credenciado ao MAPA);

 c) anotações das principais ocorrências fitossanitárias.

 d)  quando aplicado o plano de controle da praga para  Anastrepha grandis: informar início, ações utilizadas

(aumento de densidade de armadilhas); agrotóxicos utilizados, dose, data de aplicação e período de carência. Registrar,

obrigatoriedade, o fechamento da UP através do registro da quantidade bruta colhida e quantidade exportada.

As anotações de acompanhamento da Unidade de Produção, quando elaboradas e mantidas na forma eletrônica,

deverão ser impressas, numeradas, datadas e assinadas pelo Responsável Técnico Habilitado, que deverá ser colada ou

anexada no livro ou na Pasta de Controle, para efeito de fiscalização da AGRODEFESA e auditoria do MAPA.

3.4  INSPEÇÃO VISUAL E CORTE DE FRUTOS.

Esta etapa é realizada pelo FEA  no momento da colheita da cultura a ser exportada, com objetivo de identificar

formas jovens (larvas) de moscas-das-frutas, como medida adicional para mitigação do risco para Anastrepha grandis,

A inspeção fitossanitária ocorre por meio da análise visual de 0,3 % total de frutos do talhão a ser colhido para

identificação de frutos suspeitos, com caminhamento em zig-zag pela lavoura.

Exemplo:  

0,003 x 25.000 kg (lote a ser colhido) =75 kg
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75kg ÷ 10kg (peso médio de 1 fruto) = 7,5 frutos: 8 (oito) frutos para inspeção visual.

Posteriormente realiza-se o corte de 20% desta amostragem para detecção de larvas de mosca-de-frutas,.

Exemplo: 20 % da amostra visual (8 frutos x 20%= 1,6 frutos): 2 frutos para o corte.

Caso o FEA constate presença de larva de díptera durante a inspeção fitossanitária:

a) coletar o fruto infestado e acondicioná-lo em caixa de papelão com areia;

b) encaminhar imediatamente ao laboratório de identificação de insetos da UFG em Goiânia, GO;

c) preencher o relatório de corte de frutos;

d) emitir o Termo de Fiscalização, suspendendo temporariamente a certificação fitossanitária de origem e a 

comercialização para o mercado externo até o resultado do laudo laboratorial.

e) após a expedição do laudo laboratorial, o FEA deverá comunicar ao Responsável Técnico o resultado por meio

da emissão do Termo de Fiscalização, com a LIBERAÇÃO da UP para emissão do Certificado Fitossanitário de Origem e

posterior  exportação  caso  o  laudo  apresente  resultado  negativo  para  Anastrepha  grandis;  ou  comunicando  o

IMPEDIMENTO para a emissão do Certificado Fitossanitário de Origem e da exportação para a safra corrente, sendo

permitida apenas a comercialização para o mercado interno, devido a identificação positiva para Anastrepha grandis.

3.5 INSPEÇÃO DOS EMBARQUES, LACRE DAS CARGAS E EMISSÃO DA PTV.

No final de 2021, foi assinado o “Plano de Trabalho para Exportação de Cucurbitáceas do Brasil para Argentina

sob Sistema de Mitigação de Risco (SMR)”. 

O plano  inclui  a  exportação  de frutos  frescos  de  cucurbitáceas,  produzidos em regiões  sob SMR. Além de

estabelecer  os  procedimentos  operacionais  e  as  medidas  fitossanitárias  a  serem  adotadas,  o  acordo  retirou  a

obrigatoriedade da realização da "certificação internacional  na  origem". Deste  modo,  a  emissão  do Certificado

Fitossanitário (CF) será realizada pelos Auditores Fiscais Federais Agropecuários nos pontos de egresso, dando agilidade

ao processo de exportação. 

Pelo  Plano  de  Trabalho,  o  OEDSV (Agrodefesa)  ficou  responsável  por  inspecionar  os  embarques  antes  de

autorizar  o  carregamento  dos  caminhões;  lacrar  os  envios  de  cucurbitáceas  certificadas  na  origem  e  homologar  as

Permissões de Trânsito de Vegetais (PTVs).

9


