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Orientações sobre como implementar o Manejo de Pragas e manusear pesticidas, conforme requerido no Código de Conduta UTZ 
Núcleo para certificação em grupo e multi-grupo (versão 1.1). 

Esse documento de orientação é parte de um conjunto de documentos desenvolvidos para complementar a implementação em 
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Manejo Integrado 
de pragas (MIP)
      = 
Elemento chave 
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Manuseio 
seguro de 
pesticidas.

Eliminação do
uso de pesticidas
altamente 
perigosos.

Reduzir riscos 
aos trabalhadores 
& ambiente, 
garantindo uma 
cultura saudável.
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O que implementar?

Meios de prevenção

Controle não-químico

Meios de controle

Controle Químico

Meios de registro e 
monitoramento.

Baseado no seu monitoramento de pragas e doenças, 
os níveis de tolerância foram execidos?

Os controles não-químicos foram suficientes para 
controlar a praga ou doença?

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Designar uma pessoa ou comitê para 
implementação de BPAs - G.A.6 
Realizar a análise de risco - G.A.16
Preparar o plano de gestão - G.A.17
Treinamento dos membros em MIP - G.A.19

Selecionar variedades adequadas (resistentes) - G.B.34
Adquirir material de plantio saudável - G.B.35
Implementar medidas de melhoria da saúde da planta - G.B.36
Seguir padrões de cultura adequados - G.B.39
Remover material infestado - G.B.40
Manejo do mato aumentando nutrição e retenção de água - 
G.B.41
Podas e replantios - G.B.42

Controle cultural
Controle mecânico
Controle biológico

Seleção de pesticidas
Pesticidas banidos e em observação- G.B.51
Pesticidas registrados no país - G.B.52
Lista de pesticidas que podem ser usados no grupo - G.B.53

Manuseio de pesticidas
Só pessoas treinadas manuseiam pesticidas perigosos - G.B.55
Mistura e aplicação de acordo com o rótulo - G.B.56
Pesticida excedente - G.B.57
Período de reentrada - G.B.58
Intervalode Pré-colheita - G.B.59
Equipamentos calibrados e em boas condições - G.B.60
Embalagens de pesticidas vazias - G.B.61 e G.B.62
Armazenamento de pesticidas - G.B.63 e G.B.64
Transporte de pesticidas - G.B.65
Níveis Máximos de Resíduos (NMRs) - G.B.75

Saúde do Trabalhador
Equipamento de Proteção Individual - G.C.98
Exames médicos para manipuladores de pesticidas - G.C.100
Acesso a instalações de lavagem e troca de roupa - G.C.101

Sem controle

Sem controle extra

Manejo Integrado de Pragas (G.B. 50)

Figura 1. Abordagem UTZ para Manejo Integrado de Pragas (MIP)
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UTZ, MANEJO DE PRAGAS & 
MANUSEIO DE PESTICIDAS
Pesticidas sintéticos são largamente utilizados na agricultura 
para controle de pragas, doenças e mato. Eles podem ajudar 
a reduzir as perdas de produtividade e manter um produto 
de alta qualidade. Entretanto, pesticidas são frequentemente 
utilizados de forma incorreta ou em quantidades abusivas. 

Dependência de pesticidas causou vários problemas significantes incluindo: 
resistência à inseticidas; problemas de saúde com produtores, trabalhadores 
e suas famílias; contaminação de solo e cursos d’água; redução de 
microrganismos benéficos no solo e uma redução de insetos benéficos como 
abelhas e outros polinizadores. Entre outros, isso cria pragas resistentes e 
sobre-uso de pesticidas, que aumentam o custo de produção e reduzem a 
produtividade do produtor1. 

A UTZ encoraja os produtores a usarem uma abordagem de Manejo 
Integrado de Pragas (MIP), veja a Figura 1. Isso permite que produtores 
cultivem produtos de forma mais saudável e de alta qualidade, ao mesmo 
tempo que minimizam seu uso de pesticidas e protegem a saúde de 
trabalhadores e do ambiente local. A adoção de técnicas MIP auxilia 
produtores a satisfazer requerimentos de qualidade de produtos tais como 
aqueles relacionados com Níveis Máximos de Resíduos (NMRs). 

Os pontos chaves do MIP no programa UTZ incluem:
 • Implementação do uso combinado de métodos alternativos para controle 

de pragas antes do controle químico;
 • Uso eficiente de pesticidas em linha com quaisquer recomendações 

específicas para produtos como dose, períodos de reentrada e uso de um 
bom equipamento de produção.

 • O uso correto de métodos de aplicação.
 • Nenhum uso de pesticidas altamente perigosos especificados na lista de 

banidos. 

O objetivo desse documento é 
 • Auxiliar os grupos produtores a implementar os requerimentos do Código 

de Conduta quanto ao manejo de pragas e manuseio de pesticidas.
 • Fornecer orientações sobre boas práticas para manejo de pragas e 

manuseio de pesticidas.

Orientação para o Código 
de Conduta Núcleo para 
certificação em grupo e multi-
grupo, versão 1.1.

Esse guia de orientação se 
refere a versão 1.1 do Código de 
Conduta UTZ para certificação 
em grupo e multi-grupo. A Versão 
1.1 é uma melhoria da versão 1.0 
e é mandatória para todos os 
membros, a partir de janeiro de 
2016.

1 Para mais informações sobre como melhorar a produtividade, dê uma 
olhada no Guia de Orientação para Produtividade.
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O QUE IMPLEMENTAR?
Para cumprir com o Código de Conduta UTZ quanto ao manejo integrado de pragas, seu 
grupo deve: 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

Designar uma pessoa 
responsável por implementar o  
Manejo Pragas (G.A.7)

MIP é um dos tópicos que devem ser cobertos nos treinamentos dos membros do grupo antes do fim do quarto ano.

Treine membros do grupo em MIP 
(G.A.19). 

Implementar e 
documentar as medidas 
do Manejo Integrado de 
Pragas(MIP) (G.B. 50)

Faça a análise de risco
(G.A.16).

As medidas do MIP são implementadas na seguinte ordem:
1. Prevenção, 2. Monitoramento de pragas e doenças, 3. Aplicação de níveis de 
tolerância, 4. Uso de alternativas não químicas, 5. Uso de pesticidas naturais, 6. 
Aplicação localizada de pesticidas químicos tendo a menor toxicidade possível para 
pessoas, flora e fauna, 7. Uso de outros pesticidas químicos, como última opção.

Isso deve incluir nomes comerciais, ingredientes ativos, EPI específico e treinamentos necessários, além de intervalos de pré-
colheita e reentrada. Se pesticidas da Lista de Observação da UTZ estiverem incluidos, pictogramas devem ser incluidos para 
alertar os membros do grupo dos riscos e de medidas adicionais necessárias para uso seguro.

Forneça uma lista completa 
de pesticidas e fertilizantes aos 
membros do grupo (G.B. 53).

Elaborar um 
plano de 
gestão (G.A.17) 

Isso deve avaliar os riscos da aplicação 
e manuseio de pesticidas.

(a partir do ano 3). 
Dependendo do 
resultado da análise 
de risco, você pode 
precisar incluir o 
tema de MIP e 
descrever todas as 
atividades que serão 
feitas no grupo para 
implementar o MIP.

Eles serão responsáveis por garantir o manuseio seguro de pesticidas e a implementação de medidas para proteger 
a saúde e segurança de trabalhadores que manipulam pesticidas.
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DESIGNAR UMA PESSOA OU COMITÊ RESPONSÁVEL 
(G.A.7)
Você deve designar uma pessoa responsável por implementar o programa 
de Manejo Integrado de Pragas. Ele ou ela deve ter bom conhecimento 
sobre pragas e doenças, para que possam auxiliar sobre como previni-las 
e controla-las; podendo ser a pessoa responsável pelo Bloco B (Práticas 
Agrícolas), ou a pessoa responsável pelo Bloco C (Condições de Trabalho).

O Código pede a designação de duas outras pessoas ou comitês que 
possam contribuir com a boa implementação do MIP e manuseio 
de pesticidas. Você deve designar uma pessoa responsável pela 
implementação do Manejo Integrado de Pragas. Essa pessoa ou comitê 
pode ser:
 • Uma pessoa ou comitê responsável pelo Bloco B (Práticas Agrícolas). Eles 

devem ter bom conhecimento de pragas e doenças e ser capazes de dar 
assessoria em como preveni-las e controla-las. 

 • Uma pessoa ou comitê responsável pelo Bloco C (Condições de Trabalho), 
incluindo práticas saudáveis e seguras (ex. EPI), períodos de reentrada, 
uso de maquinário e pesticidas, procedimentos de primeiros socorros e 
emergências. 

CONDUZINDO UMA ANÁLISE DE RISCO (G.A.16)
Para conduzir uma análise de risco de pesticidas, você deve levar em 
consideração diferentes fatores e possíveis perigos (veja exemplo na tabela 
2). Considere todos os estágios da produção e processamento e identifique 
os perigos e riscos que poderiam ocorrer em qualquer estágio.

1. Escolha um assunto
2.  Identifique os problemas potenciais (veja exemplos na tabela 2)
3.  Analise o nível do risco (perigo, severidade, ocorrência)
4.  Avalie a importância do risco

SEVERIDADE

PO
SS

IB
IL

ID
A

D
E 

D
E 

O
C

O
R

R
ÊN

C
IA

Impacto 
insignificante

Impacto 
Moderado

Baixo impacto Grande 
Impacto

Ameaça severa

Ocorrência 
comum

Ocorrência 
Conhecida

Ocorrência 
Possível

Ocorrência não 
esperada

Ocorrência 
improvável

Tabela 1 Análise de Risco 
Na tabela a seguir, você encontra exemplos de perigos relacionados ao 
MIP e manuseio de pesticidas que você pode querer incluir em sua análise 
de risco. Todo grupo deve identificar seus próprios perigos, baseados na sua 
situação e contexto individual. Nem todos os possíveis perigos são listados 
aqui. 
Todo grupo deve avaliar a severidade e possibilidade de ocorrência de 
cada risco na sua situação particular. Você pode obter mais informações 
sobre como Conduzir uma Análise de Risco, veja o Guia de Orientação UTZ 
para Análise de Risco.
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Assunto Perigo Severidade Possibilidade

Sobre-uso de 
pesticidas/ Dano 
econômico

Material de plantio com baixa 
resistência a pragas e doenças ou 
o material não está adaptado às 
condições locais. Acesso a bom 
material de plantio pode diferir entre 
os membros no seu grupo. Alguns 
membros podem ter materiais de 
plantio muito velhos, ou material não 
está adaptado às condições locais. 
Alguns podem ter variedades que 
estão produzindo mais mas requerem 
maior uso de pesticidas.

A qualidade do 
material de plantio 
é crucial para o 
desenvolvimento da 
plantação e resistência 
a pragas e doenças. 
Esse perigo pode ser 
considerado crítico em 
contextos com sérias 
infestações de pragas.

Essa possibilidade pode 
ser considerada alta 
quando há falta de 
acesso à bons materiais 
de plantio, ou quando 
os produtores usam 
variedades altamente 
produtivas sem 
adaptação as condições 
locais.

Insumos nutricionais desbalanceados 
ou inadequados. Nem todos os 
membros do seu grupo tem o mesmo 
tipo de solo, podendo haver áreas 
com solos melhores e/ou áreas onde 
o acesso à insumos nutricionais para 
fertilidade de solo é limitado.

Plantas bem 
desenvolvidas são 
menos susceptíveis à 
pragas e doenças. 
Esse perigo pode ser 
considerado crítico.

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando 
os membros estão na 
iminência da falta de 
acesso à fertilizantes ou 
tem solo empobrecido.

Sistemas pouco diversificados/
Monoculturas. Membros com sistemas 
mais diversificados podem ter menor 
necessidade de usar pesticidas para 
controlar pragas e doenças, devido 
à maior presença de organismos 
benéficos.

Sistemas diversificados 
provaram ser mais 
resilientes, portanto, 
esse perigo pode ser 
considerado crítico.

A possibilidade pode 
ser considerada baixa 
quando membros tem 
sistemas agroflorestais 
ou sistemas muito 
diversificados estão 
implementados.

Intensificação da produção. Membros 
com produções mais intensificadas 
podem usar mais pesticidas que 
outros membros.

Alto uso de pesticidas 
pode ser severo, 
se pesticidas são 
perigosos a severidade 
é ainda maior, 
portanto, crítica.

A possibilidade pode 
ser considerada alta 
quando membros 
estão propensos a usar 
pesticidas perigosos em 
altas quantidades.

Resistência de pragas. O nível de 
infestação ou resistência a uma praga 
em particular difere de região para 
região, frequentemente, devido a 
condições climáticas.

Resistência das pragas 
pode ser considerada 
crítica.

A possibilidade pode 
ser considerada alta se 
uma certa região de 
episódios constantes 
de uma mesma praga 
resistente através de 
uma plantação e muitos 
círculos de produção.

Baixo conhecimento sobre MIP.
Alguns membros do seu grupo podem 
ter baixo conhecimento sobre MIP 
e você pode precisar investir mais 
tempo e recursos para auxiliar esses 
membros e ensina-los sobre MIP. 

Fortalecer o controle 
natural de pragas 
com o MIP permite 
reduções gradativas 
no uso de pesticidas.
A severidade pode 
ser considerada 
baixa em contextos 
com incidência de 
pragas muito baixa, 
já que não é preciso 
realizar aplicações 
de pesticidas se não 
existem ocorrências de 
pragas.

A possibilidade pode 
ser considerada alta 
quando a maioria dos 
membros não entendem 
o conceito do MIP e não 
o implementam.

Tabela 2 Exemplos de perigos relacionados ao MIP e manuseio de pesticidas.
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Assunto Perigo Severidade Possibilidade

Resíduos de pesticidas 
no produto final 
acima dos Níveis 
Máximos de Resíduos 
(NMRs).

Uso de pesticidas da lista de banidos 
(uso em culturas não certificadas). 
Membros podem estar usando pesticidas 
banidos em outras culturas que não são 
certificadas. Isso representa um risco para 
culturas certificadas UTZ. Esses membros 
devem ser identificados para que você 
possa monitorar seu cumprimento com o 
Código.

O uso de pesticidas 
banidos em fazendas 
certificadas é crítico.

A possibilidade pode ser 
considerada alta, se a 
maioria dos membros usa 
pesticidas banidos em 
outras partes da Fazenda ou 
em outras culturas que não 
estão certificadas.

Falta de capacidade para manutenção 
de registros. Membros com alto nível de 
alfabetização podem manter registros 
detalhados (incluindo registros de 
ingrediente ativo, datas de aplicação, 
quadras, dosagem, primeira data de 
colheita) que permitem que você tenha 
uma melhor visão da efetividade das 
técnicas MIP.

A manutenção de registro 
é crítica. Sem os registros 
é difícil saber o que foi 
aplicado, a dosagem, e 
os intervalos pré-colheita, 
etc.

A possibilidade pode ser 
considerada alta em grupos 
onde muitos membros são 
analfabetos. Para esses 
membros, manutenção de 
registros é desafiador.

Não respeitar os intervalos de pré-
colheita. É mais desafiador cumprir com os 
NMRs nas culturas com colheita contínua, 
por exemplo, o chá. Nesse caso, pode ser 
difícil seguir o intervalo de pré-colheita 
corretamente, e, portanto, uma análise 
de resíduo é necessária. Adicionalmente, 
alguns pesticidas não indicam os intervalos 
de pré-colheita no seu rótulo, tornando 
maior a possibilidade de que membros 
não usem o intervalo correto. 

O não respeito dos 
intervalos pré-colheita é 
crítico pois isso aumenta 
as chances de ter 
resíduos de pesticidas no 
produto final.

A possibilidade pode ser 
considerada alta no chá 
e em países sem boas 
informações sobre intervalos 
pré-colheita. 

Falta de treinamento para o pessoal 
que aplica os pesticidas. Treinamento é 
obrigatório para os membros que aplicam 
pesticidas. Contudo, alguns membros 
também contratam trabalhadores para 
pulverização, que podem não receber 
treinamentos, significando um risco de 
manuseio incorreto de pesticidas mais alto.

Isso pode ser considerado 
crítico. Membros 
ou trabalhadores 
possivelmente podem 
manusear pesticidas 
incorretamente, que 
pode resultar em resíduos 
de pesticidas no produto.

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando 
a maioria dos membros ou 
trabalhadores não recebem 
treinamento, ou quando 
pesticidas são aplicados 
por turmas de pulverização, 
governo ou entidades 
externas. 

Falta de calibração de equipamento. 
Equipamento não calibrado afeta a 
dosagem e, portanto, os resíduos no 
produto final. Isso pode ocorrer em 
sistemas onde o SGI não é diretamente 
responsável e a calibração é deixada aos 
membros individuais.

Calibração é chave para 
minimizar o impacto dos 
pesticidas e para evitar 
resíduos no produto. Isso 
é crítico. 

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando 
o SGI não é diretamente 
responsável e a calibração 
é deixada para cada 
membro individual que 
também pode não ter o 
conhecimento necessário.

Contaminação Química (Pesticidas 
pós-colheita, agentes de controle de 
pragas, agentes de limpeza, lubrificantes, 
e outras substâncias). Esses riscos se 
aplicam na fase de processamento de 
uma commodity em particular. Isso pode 
ser, por exemplo, aplicação de pesticidas 
em armazéns e contaminação durante 
o processamento (ex. embalagens e 
lubrificantes).

Contaminação química é 
crítica. Isso pode prevenir 
grupos de exportar seu 
produto. 

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando 
ao menos anualmente seu 
produto excede os NMRs 
de seu país de destino ou 
daqueles demandados por 
seu comprador.
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Assunto Perigo Severidade Possibilidade

Riscos à saúde

Equipamento de Proteção Individual 
Incorreto (EPI). EPIs diferentes e específicos 
são requeridos para diferentes pesticidas. 
Por exemplo, alguns pesticidas requerem 
respiradores adequados que podem ser 
difíceis de serem acessados para alguns 
membros.

Falta de EPI é crítico. 
EPI é necessário para 
reduzir riscos à saúde 
humana.

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando: i) 
crença individual de membros 
líderes em achar que o EPI não 
é necessário; ii) membros estão 
localizados em áreas quentes, 
onde o uso do EPI é impraticável; 
O EPI correto para o pesticida em 
particular não é acessível.

Armazenagem inadequada. Alguns membros 
podem usar apenas 1 ou 2 unidades de 
pesticidas e são, portanto, menos propensos a 
priorizar armazenagem segura. É importante 
ensina-los sobre ter uma caixa ou armário 
onde os produtos podem ser armazenados 
com segurança para minimizar o risco de 
outras pessoas acessa-los.

Armazenagem 
imprópria de 
pesticidas é crítico. 

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando 
membros tem apenas 
algumas unidades e não veem 
necessidade de designar um local 
específico para armazenagem de 
pesticidas. 

Poluição 
ambiental

Contaminação de água por deriva de 
pesticidas. Alguns membros do seu grupo 
podem viver perto de corpos d’água. Nesse 
caso, deriva de pesticidas é um risco que 
deve ser minimizado. Usando os bicos corretos 
e as técnicas adequadas para aplicar os 
pesticidas, são exemplos de medidas que 
podem ser usadas para minimizar riscos. 

Contaminação de 
água por pesticidas é 
crítica.

A possibilidade é maior quando 
o grupo tem membros vivendo 
perto de um corpo d’água.

Instalações de armazenagem impróprias. 
Alguns membros podem usar maiores 
quantidades de pesticidas, e podem não ter 
uma instalação de armazenagem que pode 
conter derramamento de pesticida. 

Armazenagem 
inadequada é crítica. 

A possibilidade pode ser 
considerada alta quando 
membros usam apenas 1 ou 
2 produtos e não enxergam a 
real necessidade de ter uma 
instalação de armazenagem.

Riscos à saúde 
e poluição 
ambiental

Uso de Pesticidas da Lista de Observação. 
Membros que aplicam pesticidas com níveis 
mais altos de toxicidade tem um maior 
risco de exposição. O nível de toxicidade 
determinará quais medidas são necessárias 
para reduzir os riscos. Por exemplo, o 
Equipamento de Proteção Individual 
específico requerido, assim como medidas 
específicas para minimizar riscos ao ambiente.

O uso de pesticidas 
da Lista de 
Observação pode 
ser considerado 
como ‘médio’. Esses 
pesticidas podem ser 
usados por membros 
certificados, se certas 
condições forem 
cumpridas.

A possibilidade pode ser 
considerada alta se a maioria dos 
membros utiliza pesticidas da Lista 
de Observação.

Disposição imprópria de embalagens 
de defensivos. Se sua área não tem um 
sistema seguro para dispor as embalagens 
de defensivos, existe um risco mais alto dos 
membros do grupo em não cumprirem com 
esse requerimento. Você precisa auxiliar os 
membros a disporem as embalagens da 
forma correta.

Disposição imprópria 
das embalagens é 
crítico, uma vez que 
representam riscos à 
saúde humana e ao 
ambiente.

A possibilidade é maior quando 
não há sistema de coleta 
implementado.

Transporte inadequado de pesticidas. 
Pesticidas podem ser derramados durante 
o transporte, causando poluição ambiental. 
Produto colhido pode ser contaminado com 
pesticidas se eles forem transportados juntos.

Transporte de 
pesticidas é crítico. 

Há maior possibilidade em 
locais onde membros não tem 
acesso à sistemas de transporte 
de pesticidas adequados, ou 
usam seu próprio veículo para 
transportar comida, produtos e 
pesticidas.
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Antes de fazer sua análise de risco, é importante pensar nos membros do seu 
grupo e nas diferenças entre eles tais como sistemas de cultivo utilizados e 
a intensidade da produção. Você pode agrupar os produtores de acordo 
com as condições sociais, agrícolas e ecológicas e práticas agrícolas. Isso 
vai permitir que você foque sua análise de risco nas reais necessidades dos 
diferentes tipos de produtores do seu grupo, direcionando suas intervenções 
e ações preventivas mais eficientes.

No seguinte exemplo (Figura 2), existem um grupo de produtores que pode 
ser dividido em 3 tipos: 
1. Tipo 1: Inclui produtores com fazendas maiores, sistemas mecanizados e 

mão de obra contratada, que são altamente demandantes de insumos. 
2. Tipo 2: Inclui pequenos produtores com sistemas consorciados e baixo 

uso de pesticidas; 
3. Tipo 3: que inclui produtores com alta presença de ferrugem no café, 

vivendo perto de cursos d’água, e produtores usando pesticidas da Lista 
de Observação. 

Ao analisar os tipos de produtor, identifique os perigos relacionados aos seus 
respectivos tipos de produção. Por exemplo, ‘alto uso de pesticidas e resíduos 
de pesticidas’ para o Produtor tipo 1. Para esses tipos de produtores, resíduos 
no produto final será uma questão crítica, e a severidade do impacto 
potencial será alta. A possibilidade de ocorrência é, também, alta, já que 
muitos produtores desse tipo usam altas quantidades de pesticidas. Portanto, 
o nível geral do risco é alto.  

Para Produtores tipo 2, que usam consórcios, o risco pode não ser o uso de 
pesticidas, mas o potencial uso de pesticidas banidos em outras culturas 
na fazenda, ex: em culturas alimentares ou em culturas utilizadas para o 
consórcio. Nesse caso, a severidade de ter “pesticidas banidos” é alta, 
mas a possibilidade de ocorrência pode ser considerada ’baixa’, já que 
os produtores usam volumes de pesticidas relativamente baixos e apenas 
aqueles aprovados pelo SGI. Portanto, o nível de risco é ‘médio’.  

Para o Produtor tipo 3, produtores localizados pertos do rio e com alta 
incidência de ferrugem do café, o risco principal poderia ser ‘contaminação 
da água’. Esses produtores também precisam eliminar a ferrugem do 
café, o que significa que a possibilidade de uso de pesticidas da Lista de 
Observação pode ser alta, já que alternativas podem não estar disponíveis. 
A severidade desse risco pode ser considerada como ‘médio’, porque esses 
pesticidas são permitidos nas fazendas certificadas. A possibilidade da 
ocorrência disso é alta e o nível geral do risco é alto.

Tipo 1:
• Tamanho da fazenda > 10 ha
• Apenas café, irrigação, e sisitemas 
dependentes de insumos.
• Mecanização
• Mão de obra contratada

Tipo2:
• Tamanho da fazenda < 5 ha
• Pequenos produtores
• Baixo uso de pesticidas
• Agricultura familiar

Tipo 3:
• Tamanho da fazenda > 10 ha
• Alta incidência de ferrugem
• Alto uso de pesticidas (incluindo 
presentes na Lista de Observação).

Figura 2. Exemplo de tipos de 
Produtor.
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Identificação do Risco Efeito negativo que 
queremos evitar

Severidade do 
impacto negativo: 
BAIXO, MÉDIO, ALTO

Possibilidade de 
ocorrência: 
BAIXO, MÉDIO, ALTO

Nível do risco: 
BAIXO, MÉDIO, ALTO

Produtor Tipo 1

Alto uso de pesticidas/ 
Maiores resíduos de 
pesticidas no produto 
final (NMRs)

 • Altos resíduos no 
produto final

 • Poluição ambiental
 • Riscos à saúde

Alto Alto Alto

Produtor Tipo 2

Uso de pesticidas 
banidos em outras 
culturas incluindo os 
utilizados nas culturas 
consorciadas.

 • Uso de pesticidas 
banidos

Alto Baixo Médio

Produtor Tipo 3

Alto uso de pesticidas 
da Lista de Observação

 • Poluição ambiental
 • Riscos à saúde Médio Alto Alto

Contaminação de Água 
devido à deriva de 
pesticidas

 • Contaminação de 
água Alto Alto Alto

Tabela 3 Exemplo de Análise de Risco por Tipo de Produtor

DESENVOLVENDO UM PLANO DE GESTÃO (G.A.17) 
Seu plano de gestão deve:
 • Identificar as medidas que você precisa para minimizar os riscos 

identificados na sua análise de risco. Essas são as ações preventivas.
 • Incluir essas ações preventivas como parte do seu plano de gestão.
 • Especificar a pessoa responsável e os prazos de ação.

Tabela 4 Exemplo de ações preventivas que podem ser incluídas no seu plano de gestão.

Identificação do 
Risco

Efeito negativo que 
queremos evitar

Nível do risco: 
BAIXO, MÉDIO, ALTO

Ações Preventivas Quem Quando

Produtor Tipo 1

Alto uso de 
pesticidas/ 
Maiores resíduos 
de pesticidas 
no produto final 
(NMRs)

 • Altos resíduos no 
produto final

 • Poluição 
ambiental

 • Riscos à saúde
Alto

 • Treinamento em 
manuseio de 
pesticidas

 • Realização de 
teste de resíduos a 
cada seis meses.

Assistente 
técnico, 
gerente de 
qualidade, 
responsável 
pelo MIP.

Treinos:
2 vezes por 
ano.

Amostras:
2 vezes por 
ano.

Produtor Tipo 2

Uso de pesticidas 
banidos em outras 
culturas incluindo 
os utilizados 
nas culturas 
consorciadas.

 • Uso de pesticidas 
banidos

Médio

 • Treinamento 
em riscos de 
pesticidas.

 • Sessões de 
conscientização 
sobre pesticidas 
banidos e seus 
riscos.

 • Monitoramento de 
BPA.

Responsável 
pelo MIP.

Janeiro.
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Identificação do 
Risco

Efeito negativo que 
queremos evitar

Nível do risco: 
BAIXO, MÉDIO, ALTO

Ações Preventivas Quem Quando

Produtor tipo 3

Alto uso de 
pesticidas da Lista 
de Observação

 • Poluição 
ambiental

 • Riscos à saúde

Alto

 • Treinamento em 
medidas para 
reduzir os riscos 
associados com 
os pesticidas 
na Lista de 
Observação.

 • Monitoramento 
da 
disponibilidade e 
uso de EPI.

 • Verificação 
regular de 
alternativas. 

Assistente 
técnico 
e pessoa 
responsável 
pelo MIP.

Treino:
Fevereiro.

Verificação
Maio.

Contaminação 
de Água devido 
à deriva de 
pesticidas

 • Contaminação 
de água

Alto

 • Treinamento 
em prevenção 
de deriva de 
pesticidas

 • Evitar o uso de 
pesticidas tóxicos 
à organismos 
aquáticos.

Pessoa 
responsável 
pelo MIP.

Março.

TREINAMENTOS EM MIP (G.A.19)
Muitas medidas preventivas no seu plano de gestão podem ser relacionadas 
à treinamentos. 
Fornecer treinamentos e conhecimento sobre MIP auxiliará na 
implementação um bom programa. Você pode perguntar questões como:

 • Que tipo de conhecimento e habilidades são necessárias para uma 
pessoa responsável pelo MIP?

 • Que tipo de treinamento ou conhecimento e habilidades são necessárias 
para os produtores?

 • Como você monitoraria que o treino foi feito e que foi efetivo?
 • Como você manteria registros para demonstrar cumprimento?

Escolas de Campo podem ser estabelecidas para auxiliar os seus membros. 
Isso tem se demonstrado uma forma efetiva para adotar o MIP. Quadras de 
demonstração são excelentes para mostrar experiências de sucesso quanto 
à controle de pragas.

Para mais informações sobre treinamento, veja o Guia de Orientação para 
Treinamentos. 
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PREVENINDO PRAGAS E DOENÇAS
Uma cultura saudável é menos propensa a ser infectada por 
uma doença ou atacada por insetos. O Manejo Integrado de 
Pragas é o princípio da agricultura sustentável, e portanto, 
uma parte essencial do programa UTZ.

O Código UTZ inclui medidas que previnem pragas e doenças e deve ser 
implementado pelo seu grupo. Isso inclui: 
 • Seleção de variedades adequadas da cultura (resistente a pragas) 

(G.B.34)
 • Uso de material de plantio saudável (G.B.35)
 • Implementação de medidas para melhorar a saúde da planta (G.B.36)
 • Seguir padrões de cultura adequados (G.B.39) 
 • Remoção de material infestado (G.B.40)
 • Manejo de mato para melhorar a nutrição e retenção de água (G.B.41)
 • Poda e replantio (G.B.42).

Além disso, manter e melhorar a fertilidade do solo é importante (G.B.46 & 
G.B.47), que inclui o balanceamento do uso de macro e micro nutrientes, 
fechando ciclos nutricionais e não usando fertilizantes de forma abusiva ou 
deficitária. A promoção da diversidade ecológica para fortalecer habitats e 
ecossistemas também ajuda a aumentar as populações de inimigos naturais 
e insetos benéficos que podem reduzir o número geral de pragas e doenças 
(G.D.113).

DECIDINDO QUANDO O CONTROLE DE PRAGAS É 
NECESSÁRIO
O monitoramento de populações de pragas e doenças é chave para decidir 
quando tomar uma atitude. Seu grupo pode monitorar pragas e doenças 
em suas fazendas através de uma boa observação de população de pragas 
através de, por exemplo, usando armadilhas para insetos. Sempre que 
possível, contate um extensionista encarregado pelos programas de MIP, 
para receber informações e assessoria quanto ao momento certo de aplicar 
um determinado controle. Facilite a troca de conhecimento entre produtores 
para identificar as principais pragas, seus inimigos naturais e seus ciclos de 
vida, e como as condições ambientais entre elas temperatura, umidade 
e as condições de umidade da folha podem influenciar na infestação de 
uma praga. Dessa forma, produtores podem planejar quais estratégias são 
necessárias para manter a população de pragas sob controle.

O custo do tratamento de pragas e doenças pode ser maior que o custo do 
dano causado pela praga ou doença. Há um nível de dano ou infestação 
de insetos que uma cultura pode tolerar, isso é conhecido como níveis de 
tolerância. Uma boa forma de aprender sobre isso é envolver membros do 
grupo na organização de quadras experimentais. Os resultados o ajudarão 
a identificar o momento em que o custo da perda da cultura excede o custo 
de usar controles de praga, e se torna economicamente vantajoso tomar 
uma atitude. 

Veja o Guia para Treinamentos, focado em treinamentos participativos em 
produções sustentáveis de cacau, onde exemplos de níveis de tolerância e 
outras estratégias de treinamento para MIP estão descritos:
http://biblio.iita.org/documents/U05ManDavidLearningNothomNodev.pdf-
422241a272be87f97e89322621f53a34.pdf.

NA PRÁTICA: IMPLEMENTAÇÃO DO MIP 
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USO DE CONTROLE NÃO-QUÍMICO
Se o controle de pragas é necessário, controles não-químicos devem ser 
usados como o primeiro passo. Isso é melhor para os membros do grupo, seus 
trabalhadores e o ambiente. O Código de Conduta UTZ inclui muitos métodos 
de controle não-químico: 
 • Métodos culturais, que são práticas para tornar o ambiente menos 

favorável a pragas, por exemplo, regulação de sombras, rotação de 
culturas e consórcios com culturas adequadas. 

 • Métodos mecânicos que se referem à remoção direta ou matar as pragas 
tais como remoção manual, tratamento por calor ou barreiras físicas como 
quebra-ventos e materiais para cobertura morta, etc. 

 • Métodos biológicos para controlar pragas, por exemplo, o uso de inimigos 
naturais como a Beauveria bassiana e Thrichoderma fungi, e o uso de 
parasitas e predadores. Verifique com seu extensionista em seu país que 
pode fornecer informações sobre essas opções. Você pode também 
contatar companhias especializadas em desenvolver inimigos naturais 
para uso comercial na agricultura.  Leia mais: Associação Internacional de 
Manufaturadores para Biocontrole: www.ibma-global.org. 

 • Pesticidas naturais como o extrato de nim devem ser usados quando 
disponíveis. Podem ser produzidos na fazenda ou comercialmente 
disponíveis em algumas regiões. Tenha em mente que alguns pesticidas 
naturais podem impor alguns riscos, ex: extrato de nicotina.

USO DE CONTROLE QUÍMICO
O controle químico deve ser usado se controles culturais, mecânicos e 
biológicos foram aplicados e as pragas ou doenças ainda excedem os 
níveis de tolerância. Controles químicos devem ser usados através de 
aplicações localizadas, isso significa não necessariamente em toda a quadra 
certificada, se não for necessário, mas em áreas com alta pressão da praga.
 
Pesticidas químicos/sintéticos devem ser usados apenas como último recurso 
para o controle de pragas. 

Quando é feito o uso de pesticidas químicos, o Código de Conduta UTZ 
requer que:
 • Prioridade deve ser dada a pesticidas com a menor toxicidade possível;
 • O pesticida deve ser registrado para uso em seu país, para aquela cultura.
 • Os pesticidas da Lista de Pesticidas Banidos da UTZ não devem ser 

utilizados em uma cultura UTZ.
 • Pesticidas da Lista de Observação de Pesticidas da UTZ só podem ser 

utilizados se o MIP é demonstrado, nenhuma alternativa está disponível e 
condições para minimizar os riscos são seguidas.

Consórcio de café com pimenta Cobertura morta em uma 

Fazenda de chá

Formigas sendo usadas para 
controlar insetos no cacau 

(Helopeltis)

Árvore de Nim
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Extremamente 
Perigoso

Altamente
Perigoso

Moderadamente 
Perigoso

Pouco 
Perigoso

  Figura 3. Esquema de classificação por perigo

Classe Toxicidade Palavra código no rótulo do 
pesticida

Classe I Extremamente perigoso “PERIGO” ou “PERIGO/VENENO”

Classe II Altamente perigoso “AVISO”

Classe III Moderadamente 
perigoso

“CUIDADO”

Classe IV Pouco perigoso “CUIDADO”

SELEÇÃO DE PESTICIDAS
Lembre-se que
 • Cada país tem sua própria 

regulação de pesticidas. 
Produtos registrados e 
aprovados, variam de país 
para país. Por isso é importante 
verificar a legislação nacional.
Se há diferenças entre o que é 
permitido no seu país e o que 
está na Lista UTZ, a norma mais 
estrita prevalece. Isso significa 
que os pesticidas permitidos 
e registrados em seu país 
não podem ser usados caso 
estejam incluídos na Lista de 
Pesticidas Banidos da UTZ, e 
vice-versa. 

 • A Lista de Pesticidas Banidos 
da UTZ inclui os nomes de 
ingredientes ativos e não o 
nome comercial do produto 
pesticida. Isso porque 
pesticidas são registrados com 
nomes comerciais diferentes 
em países diferentes, mas o 
ingrediente ativo tem o mesmo 
nome em todo o mundo.

 • A maioria dos requerimentos 
UTZ para Manejo de Pragas se 
aplicam à ‘cultura certificada’ 
e não à fazenda inteira. O 
cumprimento é auditado 
apenas dentro da cultura 
certificada.

 • Pesticidas devem apenas ser 
usados quando absolutamente 
necessário e após outros 
métodos de controle de 
pragas terem sido tentados. 
Pesticidas sintéticos não devem 
ser aplicados baseados em 
uma rotina fixa, por fenologia 
da cultura ou por aplicações 
periódicas.

 • Se químicos da Lista de 
Observação da UTZ são 
usados, você deve ser capaz 
de demonstrar que o MIP foi 
implementado e nenhuma 
outra alternativa está 
disponível, com medidas para 
reduzir riscos.

Selecionando o pesticida correto
Você deve selecionar pesticidas com o menor nível de toxicidade possível 
para as pessoas, a flora e a fauna (G.B.50). Embalagens de pesticidas tem 
rótulos de aviso que indicam o nível de toxicidade usando um código de 
cores, veja a figura 3. Isso é baseado no critério da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), você pode encontrar mais informações sobre diferentes 
perigos de pesticidas na lista da Pesticides Action Network2.  

Você deve também assegurar que os pesticidas usados pelos membros do 
grupo em uma cultura certificada UTZ estão registrados no seu país para a 
cultura em particular (G.B.52). 
Pragas podem se tornar resistentes à pesticidas. Para evitar isso, estratégias 
de rotatividade devem ser usadas, incluindo alternar a família química do 
pesticida. Você pode saber qual família um pesticida ou produto pertence 
em seu rótulo, abaixo do seu nome comercial.

2 Você pode acessa-la em: http://pan-international.org/wp-content/uploads/
PAN_HHP_List.pdf
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A Lista de Pesticidas Banidos e a Lista de Pesticidas em 
Observação (G.B.51).

Lista de Pesticidas Banidos 
A Lista de Pesticidas Banidos da UTZ é um anexo ao Código de Conduta e 
pode ser encontrada no website da UTZ (www.utz.org). Essa lista é atualizada 
frequentemente, portanto, você deve verificar a última versão no Website.

Pesticidas dessa lista não podem ser usados em culturas certificadas UTZ pois 
eles são muito perigosos. 

Se pesticidas da lista de banidos são aplicadas em quadras convencionais 
próximas a quadras certificadas, medidas devem ser implementadas para 
evitar a contaminação do produto certificado. Lembre-se:
 • Aconselhar os produtores a rotular ou separar os pesticidas que são usados 

em quadras convencionais. Produtores devem ser capazes de demonstrar 
ao auditor que pesticidas banidos não foram utilizados em campos 
certificados.

 • Deixe uma zona de tolerância suficiente entre campos convencionais e 
certificados. A distância necessária dependerá de alguns fatores como 
condições agroecológicas, método de aplicação, etc.

 • Não use pesticidas da lista de banidos em culturas consorciadas. Isso 
significa que, por exemplo, se você cultivar pimenta consorciada com 
café, você não pode usar pesticidas banidos na pimenta. 

Lista de Pesticidas em Observação
A Lista de Observação de Pesticidas, que pode ser encontrada juntamente 
com a Lista de Pesticidas Banidos da UTZ, no site da UTZ, inclui químicos 
que não estão banidos, mas potencialmente implicam em um severo risco 
a saúde humana e ao ambiente. Pesticidas da Lista de Observação não 
devem ser usados, a menos que você possa fornecer evidências que não 
existem produtos alternativos disponíveis aos produtores. 

Pesticidas na Lista de Observação só podem ser usados se três condições 
forem satisfeitas (G.B.51): 

i) Todos os passos dos processos de MIP foram seguidos;
ii) Pesticidas alternativos menos perigosos não estão disponíveis; e
iii) Todas as recomendações relevantes foram seguidas para mitigar ou 
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Pesticidas ‘Fatais 
se inalados’ 
Pesticidas H330:

Esses pesticidas são altamente perigosos e ‘fatais se inalados’. Para muitos desses pesticidas 
o uso de respiradores purificadores de ar com cartuchos de vapor orgânico ou filtros são 
necessários. Apenas use respiradores aprovados e certificados pelo Instituto Nacional de 
Saúde e Segurança Ocupacional (INSSO) e use o número TC recomendado, que pode estar 
listado no rótulo do produto. Siga as recomendações do manufaturador dos respiradores e 
verifique os filtros. Respiradores e filtros devem ser trocados para garantir a proteção ao usuário. 
Verifique a data de validade dos filtros ou cartuchos. Algumas das FISPQs recomendariam não 
usar pesticidas por mais de oito horas.

Pesticidas tóxicos 
a abelhas.

Esses pesticidas são tóxicos para abelhas e outros polinizadores e para a vida selvagem tais 
como borboletas. Portanto, quando você usa esses pesticidas você não está apenas atingindo 
as pragas, mas também insetos benéficos e inimigos naturais das suas pragas. Quando você 
elimina inimigos naturais, é mais difícil manter a praga sob níveis gerenciáveis. Se qualquer 
um desses pesticidas está incluído na sua lista, você deve dar claras recomendações sobre 
quando e como eles podem ser aplicados para minimizar os perigos para abelhas. Isso inclui 
evitar aplicações de pesticidas em plantas que estão florescendo ou quando abelhas estão 
recolhendo néctar.

Pesticidas muito 
bioacumulativos, 
muito persistentes 
em água, solo 
sedimentar e 
muito tóxicos 
à organismos 
aquáticos.

A identificação dos riscos do acumulo de pesticidas e poluição da água, tanto percolada 
no solo como na superfície a água é muito importante. Você deve incluir considerações 
importantes para produtores que usam esse tipo de pesticidas, incluindo, mas não se limitando, 
a: Avaliação do tipo de solo para identificar se há maior risco potencial de derramamento ou 
deriva; Sempre respeitar as distâncias de pulverização especificadas no Código, e quando 
possível, evitar usar esses pesticidas onde o risco de poluição de lençol freático é alto. Você 
pode sempre contribuir com a manutenção de fontes seguras de água potável através da 
implementação de medidas para reduzir deriva de pesticidas.

A calibração do equipamento para pulverização de pesticidas é muito importante. Bicos 
adequados devem ser usados para minimizar deriva de pesticidas em água superficial 
quando houver esse risco. Lembre-se que muitos desses pesticidas podem permanecer no 
ambiente por muitos anos, e alguns podem se acumular na cadeia alimentar.

Pesticidas 
provavelmente 
cancerígenos EPA 
(EUA) e EDC (UE)

Esses pesticidas podem causar doenças crônicas como câncer ou outras complicações do 
sistema endócrino. Sempre que possível, lembre os produtores dos perigos que esses perigos 
representam, e enfatize que os efeitos do envenenamento não são imediatos, mas ocorrem 
no longo prazo. Ao contrário de outros pesticidas que causam dores de cabeça, vômitos, 
confusão, etc, os impactos à saúde não são facilmente notáveis.

Toda orientação sobre EPI deve estar implementada para minimizar o risco para os aplicadores 
de pesticidas.

Tabela 5 Resumo de algumas considerações chave para uso de Pesticidas da Lista de Observação. 

reduzir os riscos relacionados a natureza perigosa do produto.
É esperado que os grupos tenham um sistema implementado para monitorar 
o uso de pesticidas da Lista de Observação. 

Como uma pessoa responsável pelo seu grupo, você deve saber:
 • Quais produtores estão usando pesticidas da Lista de Observação;
 • Que produtos estão sendo aplicados e em quais quantidades;
 • Como eles estão sendo aplicados, quais considerações estão sendo 

seguidas, e como o EPI está sendo usado.
Você também deve monitorar de perto o desenvolvimento de produtos 
alternativos, assim, sempre que houver uma alternativa menos perigosa 
disponível, você pode implementar mudanças no programa de MIP do seu 
grupo. 
Fica a critério da pessoa responsável reunir informações sobre o uso de 
químicos na Lista de Observação e assegurar que aqueles que aplicam 
pesticidas saibam como minimizar riscos para eles e para o ambiente (veja 
a tabela). Essas considerações devem ser incluídas na lista de pesticidas que 
você deve fornecer aos seus membros (G.B.53).

© EPA
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Lista de pesticidas para a Associação de Produtores ‘Modelo’

Ingrediente 
Ativo

Nome 
Comercial

Toxicidade Recomendações EPI & Treinamento Intervalos de 
Pré-colheita 

(PC) e períodos 
de reentrada 

(RE) 
Lambda-
Cialotrina

Acelam 
Super 35 SC

Fatal se inalado

Toxic para abelhas

Desagregador Endócrino

Não aplicar em culturas 
em florada.

Aplicar apenas bem 
cedo ou bem a noite, 
fora das horas em que 
abelhas estão voando.

Controlar o mato.

No mínimo:
Respirador próprio 
adequado, cobrindo 
metade da face 
certificado pela 
organização 
pertinente.

Botas, luvas, avental 
e óculos resistente à 
químicos.

Treino requerido: 
Manipulação de 
Pesticidas

7 dias: PC

24 Horas: RE

Acetamiprida Acetamiprif 
20% SP

Toxic to bees

Não aplicar em culturas 
em florada.

Aplicar apenas bem 
cedo ou bem a noite, 
fora das horas em que 
abelhas estão voando.

Controlar o mato.

Botas, luvas, avental 
e óculos resistente à 
químicos.

Treino requerido: 
Aplicação de 
pesticidas e 
polinizadores.

7 dias: PC

12 Horas: RE

Fornecimento de uma lista de pesticidas para os membros do 
grupo (G.B.53)
Grupos devem fornecer aos membros uma lista dos pesticidas que podem 
ser utilizados. A lista deve incluir nomes comerciais e ingredientes ativos, 
e os Equipamentos de Proteção específicos e treinamentos necessários, 
ao aplicar esses produtos. Também deve incluir quaisquer condições 
importantes ou restrições no uso de cada pesticida, particularmente se 
pesticidas da Lista de Observação estão incluídos. Veja a figura 4. 
O uso de pictogramas na lista pode ser uma forma que auxilie a comunicar 
os riscos associados à químicos particulares. Você pode visualizar 
pictogramas utilizados globalmente em http://www.unece.org/trans/danger/
publi/ghs/pictograms.html

Se uma alta porcentagem de produtores for de analfabetos, você deve 
encontrar outros meios de comunicar as recomendações e as informações 
de segurança na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ) e rótulo. Lembre-se que apenas pessoas treinadas são autorizadas 
para aplicarem pesticidas perigosos.

Figura 4. Exemplo de Lista de Pesticidas 
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Fornecendo treinamento para manuseio de pesticidas perigosos 
(G.B.55) 
Apenas pessoas propriamente treinadas devem ser autorizadas a manipular 
ou aplicar pesticidas perigosos. Se o seu grupo contrata um serviço de 
aplicação ou produtores treinados aplicam os pesticidas sozinhos, você deve 
lembra-los de:
 • Ler os rótulos e a Ficha de Segurança do Material (FISPQ).
 • Vestir o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.
 • Verificar se o equipamento para a aplicação está funcionando 

corretamente.
 • Calcular a dosagem correta.
 • Limpar o EPI e outros equipamentos após o uso.
 • Nunca levar nenhuma roupa de proteção ou equipamento usado durante 

a aplicação ou manuseio de pesticidas para casa. Deixe o EPI e as roupas 
para lavagem em um lugar designado.

 • Lave os tanques de pulverização após o uso. 
 • Tome banho após completar a pulverização.
 • Mantenha os pesticidas em um local seguro e trancado.

Se o governo oferece serviços de pulverização em seu país, você deve 
contatar o representante do seu governo local ou coordenador de 
pulverização para assegurar que: nenhum pesticida banido será aplicado; 
pesticidas da Lista de Observação só serão aplicados se nenhuma outra 
alternativa está acessível; e se as turmas de pulverização usam produtos em 
concordância com as instruções do rótulo e da Ficha de Segurança, com o 
EPI apropriado.  

Siga o Rótulo e a Ficha de Segurança (FISPQ) (G.B.56)
O rótulo de um produto e a Ficha de Segurança incluem informações 
importantes informações dos riscos associados com um particular produto 
pesticida e recomendações práticas de uso. Eles frequentemente usam 
pictogramas e códigos de cores para indicar o nível de toxicidade (veja 
Figura 5). 

Você deve assegurar que as pessoas que manipulam os pesticidas leiam, 
entendam e cumpram com as informações e instruções fornecidas no 
rótulo do produto e Ficha de Segurança. Se a Ficha de Segurança não está 
disponível no seu país, você pode contatar uma agência do governo local, 
fornecedor do pesticida ou manufaturador para obter essa informação. É 
sua responsabilidade assegurar que essa informação está disponível e que 
todos os envolvidos na manipulação de pesticidas estão no seu grupo.

Calibração e teste de equipamento antes do uso (G.B.60)
Você deve sempre calibrar corretamente e testar o equipamento antes da 
aplicação de pesticidas. Isso inclui o cálculo da quantidade correta e da 
dosagem do produto e teste dos bicos de aplicação e outros componentes 
do equipamento para ver se estão instalados e funcionando corretamente. 
Isso o ajudará a reduzir desperdícios e poluição por pesticidas.

Lembre-se que o impacto dos pesticidas no ambiente pode variar muito, 
dependendo de como os pesticidas são aplicados, do momento da 
aplicação, das condições climáticas, solubilidade do pesticida na água e 
persistência do pesticida.

Nome 
Comercial

Ingrediente 
ativo

EPI e 
precauções.

Figura 5. Exemplo de rótulo
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Respeito aos períodos de reentrada (G.B.58)
Após a aplicação dos pesticidas, pessoas sem Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) não podem entrar novamente nas áreas até que seja segura. 
Respeitar períodos de reentrada é essencial para proteger pessoas contra 
envenenamento por pesticidas. Lembre-se que diferentes pesticidas têm 
diferentes períodos de reentrada e esses períodos de reentrada também 
podem variar entre as culturas. 

Área em tratamento com __________________ 

Favor manter-se fora desta área até o dia: 

_________________26 �� Se����r�

l��bd� C�h�������

PERIGO
NÃO ENTRE

1

25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10

2 3

SETEMBRO

��

Figura 6. Examplos de avisos

Dependendo dos resultados da sua análise de risco e de fatores tais como 
taxa de alfabetização entre os produtores e trabalhadores do grupo, você 
precisará organizar um sistema para implementar e assegurar cumprimento 
dos períodos de reentrada. Esse tópico deve ser incluído nos treinamentos 
dos produtores e na sua lista de pesticidas (veja a figura 4). Você também 
deve usar sinais de aviso para que trabalhadores e outras pessoas que 
possam precisar entrar nos campos saibam quando as áreas tratadas 
podem ser acessadas novamente (veja figura 6).

Respeito aos intervalos Pré-colheita (G.B.59)
Para minimizar o risco de resíduos de pesticidas nos produtos UTZ e para 
cumprir com os níveis máximos de resíduos, existe um período entre a 
aplicação dos pesticidas e o primeiro dia de colheita. Isso é conhecido 
como intervalo pré-colheita. É responsabilidade da pessoa ou comitê do 
MIP:
 • Treinar membros do grupo para que possam entender porque intervalos 

pré-colheita não importantes.
 • Implementar um procedimento e processo de manutenção de registros 

para que membros saibam quando pesticidas foram aplicados e quando 
é seguro colher os produtos.

 • Garantir que sinais de aviso são usados nos campos para que as pessoas 
saibam quando é seguro colher o produto. 

MANUSEIO DE PESTICIDAS
Você sabia?  
 • Intervalos de pré-colheita se 

referem apenas ao período 
anterior a colheita. Intervalos 
pré-colheita devem sempre 
ser respeitados, mesmo se um 
produto for armazenado por 
muito tempo após sua colheita.

 • Quando usar mais que um 
pesticida, os períodos de 
reentrada e pré-colheita mais 
estritos se aplicam.

 • Se o rótulo não incluir 
informações sobre intervalos 
de pré-colheita e reentrada, 
contate o manufaturador 
do pesticida e peça essa 
informação.

 • Intervalos de pré-colheita são 
estabelecidos para reduzir 
riscos de resíduos de pesticidas 
no produto final.
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Rótulos de pesticidas geralmente incluem informação sobre o intervalo 
pré-colheita mas essa informação pode ser obtida também com agências 
governamentais ou do fornecedor ou manufaturador do pesticida. Esteja 
ciente que o risco de não cumprir com os intervalos de pré-colheita pode ser 
maior em culturas de colheita contínua. 

Implementar um mecanismo para cumprir com os Níveis Máximos 
de Resíduos (NMRs) (G.B.75)
As culturas certificadas UTZ devem cumprir com as normas de Níveis Máximos 
de Resíduos (NMRs). Os NMRs cobrem pesticidas e outros contaminantes 
e substâncias que podem afetar a cultura durante a produção, 
processamento, transporte e armazenagem. 

Produtores em seu grupo podem ajudar a garantir o cumprimento com 
os requerimentos da UTZ para NMRs através da implementação de boas 
práticas em relação ao uso de pesticidas, por exemplo, colhendo o produto 
no momento adequado (G.B.70), respeitando intervalos pré-colheita (G.B.59) 
e tomando ações para evitar contaminação do produto após a colheita, 
incluindo transporte e armazenagem (G.B.72-74)
Contudo, ações posteriores podem ser necessárias em nível de grupo. O 
resultado da sua análise de risco vai lhe ajudar a decidir se seu grupo precisa 
conduzir testes de resíduos e, se sim, quantos serão necessários e onde e 
quando as amostras devem ser tomadas.

Cumprir com os requerimentos de NMRs pode ser mais desafiador para 
algumas culturas, por exemplo o chá, pois são as folhas da planta que são 
consumidas.  

Transporte seguro de pesticidas (G.B.65)
Todos os fertilizantes inorgânicos e pesticidas devem ser transportados de 
forma segura. Se em seu grupo o SGI fornece pesticidas aos membros do 
grupo, é recomendado: 
1. Assegure que os veículos usados para transportar pesticidas estão em 

boas condições. O veículo deve ser adequado para o transporte de 
pesticidas e para a carga levada.

2. Cubra os produtos pesticidas durante o transporte.
3. Garanta que a carga é apropriada (peso correto) para o veículo e é 

levad de forma segura. Produtos líquidos devem ser colocados abaixo 
de produtos secos e cargas pesadas tais como tambores são colocados 
abaixo das embalagens mais leves. Tome cuidado para que as 
embalagens não sejam danificadas por cantos afiados.

4. Equipe o veículo com extintores de incêndio, um kit de primeiros socorros 
e EPI para uso das pessoas que estão carregando e descarregando 
os pesticidas. EPI deve incluir: luvas de borracha neoprene ou nitrila, 
máscaras faciais ou óculos, macacões, aventais de borracha ou plástico 
e botas de borracha.

5. Pesticidas devem ser mantidos separados dos passageiros, gado e 
quaisquer outros produtos sendo transportados.

6. Treine o motorista quanto ao carregamento adequado dos pesticidas 
e em procedimentos de emergência a serem usados em um evento de 
acidente. 

Leia mais sobre transporte seguro de pesticidas:
https://croplife.org/wp-content/uploads/2014/04/Guidelines-for-the-safe-
transport-of-crop-protection-products.pdf

Disposição segura de embalagens vazias e pesticidas obsoletos 
(G.B.61 -G.B.62)
Você deve dispor as embalagens vazias de pesticidas e pesticidas obsoletos 
de maneira segura para prevenir poluição ambiental ou contaminação 
de áreas residenciais. Sempre é melhor comprar apenas a quantidade de 

MANUSEIO DE PESTICIDAS
Você sabia?  
 • Um Nível Máximo de Resíduo 

(NMR) é o maior nível de 
resíduo de um pesticida que é 
legalmente tolerado dentro de 
um alimento ou ração quando 
pesticidas são aplicados 
corretamente. Os traços de 
pesticidas encontrados em 
produtos processados são 
chamados ‘resíduos’.

 • Atualmente não existem 
regulações globais 
harmonizadas sobre NMRs. 
Dependendo do destino do 
produto produzido pelo grupo, 
é interessante observar: 
 • Orientações 

internacionalmente aceitas, 
como o CODEX, que 
serve como base para a 
legislação nacional de 
muitos países. http://www.
codexalimentarius.org/
standards/pesticide-mrls/.

 • Regulações regionais tais 
como aquelas na União 
Europeia: http://ec.europa.
eu/sanco_pesticides/

 • Seu produto pode ser rejeitado 
se ele contiver resíduos de 
pesticidas acima do nível 
aceitável. Quanto menos 
químicos você usar, mais fácil 
será para vender seus produtos. 
Leia mais: http://www.ecpa.
eu/files/attachments/7332_SUI_
web.pdf

 • Sua análise de risco vai lhe 
ajudar a decidir se você precisa 
de um procedimento de 
amostragem e testes de análise 
de resíduos para cumprir com 
os NMRs do país para o qual 
você venderá seu produto.

 • Você deve verificar se 
seus compradores têm 
requerimentos adicionais 
quanto aos NMRs e uso de 
pesticidas.
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pesticidas que você precisa para evitar ter pesticidas obsoletos e reduzir 
desperdícios. Embalagens vazias devem ser mantidas em local seguro antes 
da coleta.

Figura 7. Disposição de embalagens vazias

ARMAZENAMENTO DE  
PESTICIDAS
Você sabia?  
 • Você deve manter as 

instalações de armazenamento 
sempre fechadas.

 • O produto mais antigo dentro 
do armazém deve ser usado 
primeiro. Sempre siga a regra do 
‘primeiro que entra – primeiro 
que sai’.

 • Instalações de armazenagem 
devem ser desenhadas com 
capacidade suficiente para 
garantir armazenamento seguro 
dos pesticidas.

 • Você deve seguir os 
requerimentos específicos para 
a instalação armazenamento 
central, tais como a elaboração 
de um procedimento de 
emergência. Você pode usar 
uma lista de verificação para 
uma armazenagem segura: 
(veja http://www.ecpa.eu/files/
attachments/7332_SUI_web.pdf

 • Produtos líquidos não devem 
estar acima de produtos em 
pós.

 • Você deve sempre manter os 
pesticidas em suas embalagens 
originais.

Você deve garantir que os produtores saibam:
 • Fazer a tríplice lavagem e perfurar embalagens vazias;
 • Usar EPI quando lavar as embalagens;
 • Nunca reusar embalagens vazias de pesticidas por qualquer motivo;
 • Nunca queimar as embalagens;
 • Que embalagens podem ser enterradas para prevenir seu reuso. 

Entretanto, isso deve ser usado como último recurso em situações onde 
não existe outro método de disposição alternativo mais seguro disponível. 

A UTZ encoraja os produtores a utilizar sistemas de coleta, devolução e 
disposição estabelecidos, tais como aqueles organizados por governos ou 
fornecedores, onde estes estiverem disponíveis. Essa é a forma mais segura 
de dispor embalagens de defensivos. 

Grupos produtores devem auxiliar os membros na coleta e disposição segura 
das embalagens. Sempre que possível o grupo deve elaborar um sistema e 
auxiliar seus membros para que o utilizem, incluindo trazer suas embalagens 
vazias para um ponto central para disposição segura. Por exemplo, o grupo 

Figura 8. Armário para pesticidas para uma pequena escala
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deveria garantir que os contratos com fornecedores de pesticidas incluem 
um requerimento de que a companhia colete e disponha de forma segura 
as embalagens vazias. 

Informação posterior está disponível na orientação da FAO para gestão de 
embalagens de pesticidas e de iniciativas privadas, tais como a Croplife 
International, que é uma entidade global de assessoria e direcionamento 
que fornece orientações para essa questão. 

Leia mais:
FAO, 2008 Orientações para Opções para Gestão de Embalagens de 
Pesticidas Vazios: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_
Pesticides/Code/Containers08.pdf. 
Programa CropLife: http://croplife.org/crop-protection/stewardship/container-
management/

Armazenagem, uso e diluição de pesticidas e fertilizantes (G.B.63 
–G.B.64)
Pesticidas e fertilizantes inorgânicos devem ser armazenados de uma forma 
segura, de forma a reduzir riscos para as pessoas e para o ambiente (G.B.63). 
Essas considerações se aplicam tanto se os pesticidas são armazenados 
por membros do grupo individualmente, como em instalações centrais 
gerenciadas pelo SGI. 
Instalações centrais de armazenagem devem estar limpas e secas, bem 
ventiladas e com boa iluminação. Deve ser estruturalmente segura e coberta 
com materiais não absorvente, como plástico. Existem requerimentos 
adicionais para instalações de armazenagem centrais pelo volume de 
pesticidas armazenados. Isso inclui o estabelecimento de um procedimento 
de emergência (G.B.64). 

Os membros do grupo que armazenam pequenos volumes de pesticidas 
podem usar outras abordagens, incluindo armazenar os pesticidas em um 
armário com cadeado (Fig. 8). Todos os produtores devem saber o que fazer 
em um evento de emergência causado por um pesticida e esse tópico deve 
ser incluído nos treinamentos para produtores. 

MANUSEIO DE PESTICIDAS & EPI 
Você sabia? 
 • Luvas a prova de água não são 

necessariamente resistentes à 
químicos.

 • Você deve verificar o rótulo para ver 
qual EPI é necessário.

 • Pessoas encarregadas da 
lavagem das roupas usadas 
pelos trabalhadores durante as 
aplicações também estão em risco 
de contaminação por pesticidas. 
Lembre-os de sempre usar luvas ou 
outros EPIs para fazer essa tarefa.

 • Você deve sempre usar um 
respirador para reduzir o risco 
de inalar vapores de pesticidas, 
partículas pulverizadas ou pó.

 • Você não deve pulverizar contra a 
direção do vendo para reduzir sua 
exposição ao pesticida e prevenir a 
deriva de pesticida.

 • Sempre que possível, evite pulverizar 
durante a hora mais quente do 
dia para reduzir a sensação de 
desconforto ao usar o EPI.

 • Sempre limpe o EPI no final de cada 
dia de trabalho e verifique se ele 
está funcionando corretamente.

Figura 9. Examplo de EPI
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Uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) correto (G.C.98)
O EPI deve ser usado por todo pessoal do grupo, membros e trabalhadores 
dos membros do grupo que manuseiam pesticidas. EPIs diferentes são 
necessários dependendo do produto e método de aplicação utilizado.
Você encontrará informações sobre o EPI apropriado no rótulo do produto 
(veja figura 9) e deve assegurar que os produtores saibam qual EPI é 
necessário. Lembre-se que o EPI também é requerido para pessoas que 
fazem a mistura ou carregamento de pesticidas, e aqueles que tem contato 
indireto com pesticidas, tais como o pessoal que lava a roupa de aplicação 
dos trabalhadores. 

Veja os pictogramas no rótulo para saber qual o EPI deve ser utilizado. Em 
geral, equipamentos básicos incluem: 
 • Macacão ou camisa manga longa, calça e boné. 
 • Máscara facial e óculos.
 • Óculos, sendo resistentes à químicos com os símbolos:            ou . 
 • Botas de borracha
 • No caso de mistura ou carregamento, um avental com material resistente 

deve ser usado.
 • Quando especificado no rótulo, um respirador adequado deve ser usado 

Se você fornecer EPI para o seu grupo, lembre-se:
 • Forneça EPIs apropriados para o trabalho com a maior proteção possível.
 • Considere fatores ambientais e movimentos, assim você assegura que 

aqueles que aplicam os pesticidas estarão confortáveis usando o EPI. 
Você pode querer organizar provas para experimentar os EPIs na prática 
e perguntar aos trabalhadores o que eles acharam a respeito. Veja as 
Orientações para proteção pessoal quando usar defensivos agrícolas 
em climas quentes: https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/
Guidelines-for-personal-protection-when-using-crop-protection-products-
in-hot-climates.pdf

 • Inspecione o equipamento regularmente e realize reparos quando 
necessários. Por exemplo, teste as luvas regularmente para encontrar 
possíveis furos.

 • Os treinamentos devem incluir informações sobre como usar, manter, 
armazenar e limpar os EPIs, lembrando os usuários de lavar as luvas e os 
equipamentos da forma correta após o uso.

Lembre os produtores sobre as diferentes rotas que substâncias venenosas 
podem entrar no corpo incluindo através da pele e por ingestão e inalação.

Pesticidas podem causar efeitos agudos ou crônicos. Efeitos de saúde 
agudos incluem efeitos respiratórios, gastrointestinais, circulatórios e 
neurológicos que podem resultar em morte. Efeitos de saúde crônicos 
incluem defeitos de nascença, câncer, problemas reprodutivos, de 
desenvolvimento e impactos no comportamento e efeitos nos sistemas 
endócrino, imunológico e neurológico (PAN, 2007).

A exposição à pesticidas é particularmente danosa para alguns grupos. 
Por exemplo, crianças são mais vulneráveis aos pesticidas pois seus corpos 
ainda estão em desenvolvimento. Mulheres grávidas também estão em 
risco pois os pesticidas podem causar abortos, defeitos de nascença ou 
complicações na gravidez. Por essa razão, trabalhadores do grupo, membros 
do grupo e trabalhadores dos membros do grupo que estão abaixo dos 18 
anos, ou grávidas, ou lactantes não podem manipular pesticidas (G.C.99). 
Você deve levar em consideração que a exposição aos pesticidas pode 
acontecer indiretamente, por exemplo, ao lavar as roupas de aplicação dos 
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Caixa 1: VERIFICANDO INTERVALOS DE PRÉ-COLHEITA 
 • Verifique as notas de venda ou recibos que os produtores receberam da 

cooperativa quando entregaram produto UTZ ao processador ou comprador.
 • Verifique quando o produto UTZ foi colhido
 • Compare isso com o registro de aplicação do pesticida: que pesticida foi 

aplicado, durante qual período? A dosagem estava correta? Houve outras 
medidas implementadas primeiro? A escolha química foi justificada?

 • Verifique as datas de aplicação e veja se ela cumpre com os intervalos pré-
colheita especificados no rótulo ou na FISPQ.

 • Verifique os registros de colheita. Veja se não houve colheita no campo antes 
da data segura para a colheita e se não houve entrada de trabalhadores nos 
campos tradados.

 • Repita essa verificação com outra nota. 

trabalhadores. Passos também devem ser tomados para evitar a exposição à 
pesticidas durante os estágios iniciais da gravidez, quando uma mulher pode 
ainda não saber que está gravida.

Exames de Saúde para o pessoal que manuseia pesticidas 
perigosos (G.C. 100)
Você deve fornecer exames de saúde anuais para todo funcionário 
aplicador de pesticida no grupo. Isso deve incluir um exame de colinesterase 
para aqueles que aplicam pesticidas organofosforados e carbamatos . 
Você pode encontrar uma lista desses pesticidas em: http://lilab.ecust.edu.
cn/ptid/compound/browse.html?class=234. e http://lilab.ecust.edu.cn/ptid/
compound/browse.html?class=201. 

Você também deve verificar se você tem quaisquer outros pesticidas que 
podem inibir a colinesterase. Leia mais: http://worh.org/files/AgHealth/
choltest.pdf Extensionistas podem assessorar onde, em seu país, esses tipos de 
testes estão disponíveis.  

MONITORAMENTO &
MANUTENÇÃO DE REGISTROS
Você sabia? 
 • Sempre é aconselhável 

implementar uma boa manutenção 
de registro em seu grupo, pois 
lhe auxilia a avaliar quão bom 
foi o programa de MIP e fornece 
dados que podem ser usados para 
melhorar as práticas e cumprir com 
os NMRs e outros requerimentos.

 • Processadores podem requerer 
registros de pesticidas para avaliar 
o potencial de resíduos.

Instalações de troca de roupa e lavagem (G.C. 101)
Se você tem pessoal responsável por manusear pesticidas você deve 
fornecer acesso as instalações de troca de roupas e lavagem. As instalações 
de lavagem devem ser localizadas próximas à instalação de armazenagem 
de químicos, caso um acidente aconteça e trabalhadores tenham que se 
lavar rapidamente.

Qualquer lugar onde um trabalhador possa lavar resíduos de pesticidas de 
seu corpo é aceitável, e chuveiros específicos não são requeridos. 

NA PRÁTICA: FORMAS DE 
MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO 
DE REGISTROS
Monitorar a implementação do MIP é essencial. Permite 
que você aprenda das experiências dos produtores, julgue 
a efetividade de diferentes técnicas, identifique pontos 
de melhoria, avalie se os produtores necessitam de maior 
suporte, adapte e fortaleça seu programa de MIP.

Um bom sistema de monitoramento vai lhe mostrar se você está sendo 
bem-sucedido em reduzir o impacto do uso de pesticidas. Como uma 
pessoa responsável por MIP e manuseio de pesticidas, você deve ser 
capaz de verificar os registros escritos para avaliar se os produtores estão 
implementando boas práticas agrícolas em relação ao uso de pesticida. Por 
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exemplo, você pode verificar se os produtores estão seguindo os intervalos 
de pré-colheita adequadamente (Veja a caixa 1). 

O SGI deve auxiliar os membros do grupo com a manutenção de registros 
necessários. Isso pode incluir, por exemplo, a entrega de um calendário 
com pictogramas para os membros do grupo, para que produtores possam 
indicar quando e quais atividades foram realizadas.

A seguinte documentação é requerida pelo Código de Conduta UTZ: 
 • Nome comercial do produto, datas de aplicação e quantidades 

aplicadas. Para membros de grupo analfabetos, é suficiente que o 
produtor possa explicar durante uma auditoria quais produtos foram 
utilizados e quando eles foram aplicados, e qual dosagem foi usada. 
Pequenos produtores podem também demonstrar cumprimento com o 
Código de Conduta mantendo os rótulos dos pesticidas (G.B.54).

 • Registros das medidas usadas no MIP (G.B.50).
 • Lista de pesticidas permitidos (G.B.53)
 • Procedimento de emergência para o prédio de armazenamento central 

(G.B.64).
 • Documentação para mostrar que pesticidas e fertilizantes foram 

preparados, misturados e aplicados de acordo com os requerimentos 
da entidade de pesquisa agronômica nacional ou entidade nacional 
pertinente (G.B.56).

 • Registros de calibração quando necessários (G.B.60).
 • Resultados dos exames de saúde para os trabalhadores do grupo que 

manipulam pesticidas (G.C.100).

Para manuais específicos em MIP, recomendamos que você verifique os 
seguintes links, para bases de dados sobre manejo de pragas e alternativas:

PAN Germany database: http://www.pesticideinfo.org/Search_Products.jsp
CABI: http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home.aspx
IPM Kenya: http://realipm.com/index.php/farmers-club/

CACAU IITA. Manual: http://biblio.iita.org - http://bit.ly/2b0yXjJ

Manuel du producteur relais sur les techniques 
d’accroissement de la productivité du cacao’, IPEC, 2013. 
Chapter IV ‘Lutte intégrée
http://bit.ly/2aWQF5T

CAFÉ Ásia:
Ferrugem na Índia (video):  http://bit.ly/2bwKpq2
Broca do café, India:  India Coffee.org http://bit.ly/2aQpbTZ
América:
Ferrugem do café na América Central: FAO- http://www.fao.
org/3/a-i5137s.pdf
Broca do Café, América Central: http://anacafe.org/glifos/
images/1/1b/Boletin-Broca-noviembre2015.pdf
Café do Peru: Cenicafe - http://bit.ly/2aXgKrg

CHÁ http://bit.ly/2bBILVb
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