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Abreviações 

 

EPA   Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) 
UE   União Europeia 

GHS   Globally Harmonized System (Sistema Harmonizado Globalmente) - GHS 

HHP   Highly Hazardous Pesticides (pesticidas altamente perigosos) 
Aliança ISEAL International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance 

(aliança de redenciamento e rotulagem social e ambiental internacional) 
PAN   Pesticide Action Network 

PIC   Prior Informed Consent (permissão informada com antecedência) 
POP   Persistent Organic Pollutant (poluente orgânico persistente) 
UNEP   United Nations Environmental Program (Programa Ambiental da ONU)  
OMS   Organização Mundial de Saúde 

 

Definições 

 
Aliança ISEAL Uma associação de membros globais cuja missão é fortalecer os sistemas de 

normas de sustentabilidade para o benefício das pessoas e do meio ambiente. 

Altamente tóxico 
para abelhas 

Caracteriza pesticidas testados pela EPA em laboratórios e que causam alta 
mortalidade em uma população de abelhas em uma baixa exposição. 

Bioacumulável Caracteriza substâncias que se concentram no tecido adiposo e tendem a formar 
concentrações muito mais altas em seres humanos e outros organismos. Também 
têm maior probabilidade de se transferir e acumular ao longo na cadeia alimentar.   

Boas Práticas 
Agrícolas 

Práticas que tratam da sustentabilidade ambiental, econômica e social para 
processos agrícolas e pós-produção, e que resultam em produtos agrícolas seguros 
e de qualidade. 

Camada de ozônio Um cinturão de ocorrência natural de gás ozônio, de 15 a 30 quilômetros acima da 
Terra, que serve como blindagem contra a radiação ultravioleta B nociva emitida 
pelo sol. 

Carcinógeno Qualquer substância ou agente com uma alta probabilidade de causar câncer. 

Classificação da OMS Um sistema de classificação que distingue entre as formas mais e menos perigosas 
de pesticidas selecionados, com base no risco agudo à saúde humana. Ele leva em 
consideração a toxicidade da substância ativa técnica e também descreve métodos 
para a classificação das fórmulas. Os grupos 1A e 1B consideram os pesticidas mais 
perigosos para a saúde humana. 

Convenção 
internacional 

Um tratado ou conjunto de acordos internacionais públicos. Compromete todas as 
partes (estados soberanos) a respeitar os acordos. 

Destruição da 
camada de ozônio 

A redução da camada de ozônio causada pela composição de compostos químicos 
na camada de ozônio. 

Distúrbio e colapso 
das colônias de 
abelhas 

Condição patológica que afeta um grande número de colônias de abelhas 
produtoras de mel, na qual as abelhas operárias desaparecem abruptamente. 

Gestão Integrada de 
Pragas 

Uma abordagem do ecossistema para a produção e proteção da produção, que 
combina diferentes estratégias e práticas de gestão para produzir safras saudáveis 
e minimizar o uso de pesticidas. 
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Globally Harmonized 
System (Sistema 
Harmonizado 
Globalmente) - GHS 

O sistema criado pela ONU em 1992 que trata da classificação de produtos 
químicos por tipos de riscos e propõe elementos harmonizados de comunicação de 
riscos elementos, incluindo rótulos e folhas de dados de segurança. Ele busca 
assegurar que informações sobre riscos físicos e toxicidade de produtos químicos 
estejam disponíveis para aprimorar a proteção da saúde humana e do meio 
ambiente durante o manuseio, transporte e uso desses produtos químicos. 

Ingrediente ativo A substância ou componente químico de um produto pesticida que pode matar, 
repelir, atrair, mitigar ou, de outra forma, controlar uma praga (o contrário de 
“ingredientes inertes”, como água, solventes, emulsificadores, surfactantes, argila 
e propulsores). 

Mutação A alteração irreversível do código genético de um indivíduo. 

Mutagênico Qualquer substância ou agente capaz de induzir mutação ou de aumentar sua 
incidência. 

Número CAS Um identificador numérico exclusivo atribuído pelo Chemical Abstracts Service 
(divisão da American Chemical Society) para especificar cada substância química. 

Persistente Caracteriza substâncias que permanecem no meio ambiente com duração na 
ordem de décadas a séculos. 

Pesticida altamente 
perigoso 

Um pesticida reconhecido por apresentar níveis particularmente altos de riscos 
agudos ou crônicos à saúde ou ao meio ambiente, de acordo com sistemas de 
classificação internacionalmente aceitos, como a OMS ou o GHS ou suas listas em 
acordos ou convenções relevantes de vinculação internacional. 

Pesticida proibido Um pesticida que foi proibido para todos os usos por ação reguladora final, para 
proteger a saúde humana ou o meio ambiente. 

Pesticidas Inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes e quaisquer outras substâncias ou 
misturas de substâncias destinadas a impedir, destruir ou controlar qualquer praga, 
incluindo espécies indesejadas de vegetais ou animais que causam danos durante 
(ou que, de outra forma, interferem com) a produção, processamento, 
armazenamento, transporte ou comercialização de alimentos ou commodities 
agrícolas. O termo inclui substâncias destinadas ao uso como regulador de 
crescimento de vegetais, desfolhante, dessecante ou agente para adelgaçar frutas 
ou impedir a queda prematura de frutas, e substâncias aplicadas às safras, seja 
antes ou após a colheita, para proteger a commodity de deterioração durante o 
armazenamento e transporte. 

Pesticides Action 
Network - PAN 

Uma rede global, fundada em 1982, como resposta à natureza fundamentalmente 
internacional do problema dos pesticidas. Ela busca substituir pesticidas químicos 
perigosos por alternativas equivalentes sustentáveis e não tóxicas na agricultura. 
Ela criou uma lista de HHPs (pesticidas altamente perigosos) com base em 
indicadores como as convenções internacionais de produtos químicos, a 
classificação da OMS ou o GHS. 

Poluentes orgânicos 
persistentes - POP 

Produtos químicos que permanecem intactos no meio ambiente durante longos 
períodos, que se deslocam ao redor do mundo no vento e na água, se acumulam no 
tecido adiposo de organismos vivos e são tóxicos para os seres humanos e a vida 
selvagem (por exemplo, DDT). 

Prior Informed 
Consent (permissão 
informada com 
antecedência) - PIC 

O procedimento da Convenção de Roterdã que regula a troca de informações no 
comércio internacional sobre certos pesticidas perigosos. 

Produto químico 
desagregador 
endócrino 

Um produto químico que, em certas doses, pode interferir com o 
sistema endócrino (ou hormonal) em mamíferos. Essas desagregações podem 
causar problemas com várias funções corporais. 

Tóxico reprodutivo Qualquer agente químico, biológico ou físico que possa prejudicar a capacidade 
reprodutiva em seres vivos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine
http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine
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1. Introdução 

 
A UTZ é um programa para agricultura sustentável que promove, entre outras práticas, o Manejo 
Integrado de Pragas e Doenças (MIPD)1. A UTZ requer que os produtores usem o MIPD para 
promover o uso de métodos alternativos para o controle de pragas e doenças, ao mesmo tempo em 
que aumentam a produtividade e reduzem os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Isso 
significa que os produtores implantam boas práticas agrícolas para evitar e controlar pragas e 
doenças, e só usam pesticidas em último caso.  
 
Quando um controle químico não puder ser evitado, deve-se escolher o pesticida com máxima 
eficácia contra a praga e mínima toxicidade para as pessoas, a flora e a fauna. Alinhada com isso, a 
UTZ trabalha em prol da eliminação progressiva de pesticidas altamente perigosos (HHPs), 
conforme recomendado pelo conselho da ONU e a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO, OMS, 2013)2 e, portanto, desenvolveu uma Lista de Pesticidas 
Banidos e uma Lista de Observação de Pesticidas, nas quais os HHPs foram incluídos. 
 
Essas listas foram desenvolvidas para proporcionar clareza sobre a abordagem de pesticidas da 
UTZ, para que os produtores conheçam quais pesticidas com características altamente perigosas 
não devem ser usados para a produção certificada.  
 
 

A UTZ busca eliminar progressivamente o uso dos HHPs em fazendas certificadas pela UTZ para: 
1. Reduzir os riscos à saúde dos produtores, suas famílias e trabalhadores nas fazendas, tanto no 
curto quanto no longo prazo. 
2. Reduzir o risco de acúmulo de pesticidas no meio ambiente (solo, água) ou nas cadeias 
alimentares, ou de danos à camada de ozônio.  

 

1.1 Qual é escopo da Lista de Pesticidas Banidos e da Lista de Pesticidas em 
Observação? 

 

 A Lista de Pesticidas Banidos e a Lista de Pesticidas em Observação aplicam-se a todas as 

culturas incluídas no programa UTZ.  

 O uso de ingredientes ativos mencionados na Lista de Pesticidas Banidos e na Lista de 

Pesticidas em Observação só se aplica à cultura certificada.  

 A lista de Pesticidas Banidos e a Lista de Pesticidas em Observação só se aplica a 

ingredientes ativos usados durante a produção de culturas da UTZ. Portanto, essas listas 

não se aplicam a ingredientes ativos usados após a colheita.  

                                                                        
1 Leia mais sobre o MIPD no Código de Conduta (UTZ), pontos de controle G.B.52 e I.B.44 
2 FAO, OMS. Código Internacional de Manejo de Pesticidas. 2014. Artigo 7.5 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014S
ep_ENG.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
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 A conformidade com essas listas é obrigatória e de responsabilidade de todos os 

produtores. As listas são aplicáveis tanto à certificação individual quanto em grupo (veja os 

pontos de controle I.B.45 do Código de Conduta e o G.B.53 do Código de Conduta para 

grupos). 

1.2 Conformidade com as leis nacionais 
 
A UTZ se esforça para que seus membros se tornem figuras exemplares para a melhoria das 
condições sociais, econômicas e ambientais em suas áreas de operação. Para isso, grupos e 
membros de grupos obedecem às leis nacionais e aos regulamentos do setor. 
 
Pode haver uma discrepância entre o que é banido pela UTZ ou relacionado na Lista de Pesticidas 
em Observação e o que é recomendado ou banido pelas leis nacionais ou regionais. Caso uma lei, 
regulamento ou norma nacional seja mais rigorosa do que a lista da UTZ, a regra nacional 
prevalecerá (a não ser que a regra nacional tenha se tornado obsoleta ou antiquada). Caso uma lei, 
regulamento ou norma nacional seja menos rigorosa do que a lista da UTZ, esta última prevalecerá.  
 
A UTZ reserva-se o direito de conceder exceções quando ocorrerem epidemias ou outras situações 
de emergência. 
 

1.3 Quando cumprir a Lista de Pesticidas Banidos e a Lista de Pesticidas em 
Observação versão 2015? 

 
Para facilitar a implantação da Lista de Pesticidas Banidos e da Lista de Pesticidas em Observação, 
será concedido um período de transição de um ano a todos os produtores de todas as commodities. 
Isso significa que os detentores de certificados podem decidir usar a abordagem de pesticidas antiga 
ou essas novas listas a partir de 1o de julho de 2015. 
A partir de 1o de julho de 2016, as novas listas serão obrigatórias. 
 

1.4. Atualizações 
 
As listas da UTZ serão atualizadas regularmente para se alinhar com possíveis alterações e 
atualizações da lista de HHPs da PAN. Em caso de alterações, a UTZ concederá um período de 
carência para facilitar a implantação das listas.  
 

2. Lista de Pesticidas Banidos  

2.1 Por que uma versão atualizada da Lista de Pesticidas Banidos? 
 
Como membro da Aliança ISEAL, a UTZ se compromete a revisar seu Código de Conduta a cada 
cinco anos, levando em conta sua experiência anterior, assim como consultas às partes interessadas. 
A Lista de Pesticidas Banidos está no Anexo do Código de Conduta e, portanto, também faz parte 
das consultas sobre o Código de Conduta. Em junho de 2012, a primeira consulta foi oficialmente 
aberta, com um primeiro esboço da Lista de Pesticidas Banidos. Em junho de 2014, uma segunda 
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consulta foi aberta exclusivamente com relação à Lista de Pesticidas Banidos e à Lista de Pesticidas 
em Observação.  
 
A nova Lista de Pesticidas Banidos foi desenvolvida levando em conta o retorno do questionário 
público on-line e encontros com as partes interessadas, que ouviram as opiniões de representantes 
do setor e do governo, órgãos nacionais de commodities, institutos de pesquisa, consultores e 
representantes de grupos de produtores. 
Embora o Código de Conduta UTZ seja revisado a cada cinco anos, a Lista de Pesticidas Banidos da 
UTZ pode ser atualizada mais regularmente, conforme descrito em 1.4. 
 

2.2 Principais alterações na Lista de Pesticidas Banidos versão 2015 

 
A Lista de Pesticidas Banidos anterior da UTZ baseava-se em regulamentos externos e incluía 
pesticidas: 

 não aprovados na UE, EUA (EPA) ou Japão;  

 classificados pela OMS como 1A ou 1B; 

 identificados como Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) na Convenção de 

Estocolmo; 

 incluídos no Anexo III da Convenção de Roterdã (Lista de Procedimentos da 

Permissão Informada Anterior (PIC) da UNEP); 

 na lista dos "Doze Sujos" da PAN. 

A lista da UTZ foi desenvolvida tendo a "lista de Pesticidas Altamente Perigosos" da Pesticides 
Action Network3 (PAN) como lista de referência. A PAN desenvolve uma definição de pesticidas 
altamente perigosos com um conjunto abrangente de indicadores aceitos por organizações globais 
e pelos membros da Aliança ISEAL. 

2.3 Como foi desenvolvida a Lista de Pesticidas Banidos? 

 
A UTZ comprometeu-se em incluir os ingredientes ativos mencionados nas convenções 
internacionais na Lista de Pesticidas Banidos. Essas convenções internacionais incluem a Convenção 
de Estocolmo, a Convenção de Roterdã e o Protocolo de Montreal.  
 
Além disso, a UTZ incluiu mais alguns ingredientes ativos altamente perigosos para os seres 
humanos, conforme descrito na lista 4da PAN de HHPs. 
 
Para continuar com o progresso obtido nos últimos anos, os pesticidas já banidos no Código de 
Conduta da UTZ continuam banidos e são escritos em itálico na nova lista. 

 

                                                                        
3  Lista Internacional da PAN de Pesticidas Altamente Perigosos (lista da PAN de HHPs, versão de 

junho de 2014) 
4 Leia mais sobre a PAN International: http://www.panna.org/our-community/pan-international  
Leia mais sobre a lista da PAN: http://www.panna.org/issues/publication/pan-international-list-
highly-hazardous-pesticides  

http://www.panna.org/our-community/pan-international
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Finalmente, todos os pesticidas obsoletos ou irrelevantes para a agricultura foram excluídos da lista. 
Eles estão relacionados abaixo.   
 

2,4,5-T Clorobenzilato Nitrofeno (TOK) 

2,4,5-TCP DBCP Octametilpirofosforamida (OMPA) 

2,3,4,5-Bis-tetra-
hidro-2-furaldeído 

Dieldrina PCB; bifenilos policlorados (exceto 
mono- e diclorados) 

Aldrina Dinoseb e seus sais  Safrol 

Hexacloreto de 
benzeno 

Endrin Silvex 

Binapacril Etil hexilenoglicol (6-12) Strobane; policlorinatos de terpeno 

Cádmio Dibrometo de etileno (EDB) TDE 

Tetracloreto de 
carbono 

Dicloreto de etileno (EDC) Sulfato de tálio 

Cloranil Heptacloro Toxafeno (canfecloro) 

Clordecona (kepone) Leptofós Cloreto de vinila 

Clordimeforme Mirex  
 

2.4 Quais são os indicadores para a Lista de Pesticidas Banidos? 

 
Na Lista de Pesticidas Banidos, são usados os seguintes indicadores: 
 

Convenção de Estocolmo
Convenção de Roterdã
Protocolo de Montreal

OMS 1a
OMS 1b

Carcinógenos humanos 
conhecidos ou presumidos 

(1A ou 1B), de acordo com o 
Regulamento 1272/2008/EC 

do GHS da UE

Substâncias conhecidas por induzir mutações 
hereditárias ou por serem consideradas como 
induzindo mutações hereditárias nas células 
germinativas de seres humanos. Substâncias 
conhecidas por induzir mutações hereditárias 

nas células germinativas de seres humanos 
(Categoria 1A ou 1B), de acordo com o 

Regulamento 1272/2008/EC da UE

Tóxicos reprodutivos humanos 
conhecidos ou presumidos, de 

acordo com o Regulamento 
1272/2008/EC do GHS da UE)

Desagregador endócrino ou 
desagregador endócrino 

potencial, de acordo com a 
Categoria 1 da UE ou 

pesticidas classificados como 
Carcinógenos de Categoria 2 

do GHS E de Categoria 
Reprodutiva 2 da UE

Convenções 
internacionais

Toxicidade aguda

Toxicidade crônica

Carcinógeno Mutagênico
Tóxico 

reprodutivo
Desagregador 

endócrino

 
 

 Convenções internacionais: 

o Convenção de Estocolmo: Tratado global para proteger a saúde humana e o meio 

ambiente contra Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Trata da eliminação ou 

redução de liberações de 12 POPs, os chamados “Doze Sujos” 5; 

                                                                        
5 Leia mais sobre a Convenção de Estocolmo: 
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Overview/tabid/2806/Default.aspx  
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o Convenção de Roterdã: Tratado global criado para dar aos países o direito de recusar a 

importação de toxinas altamente perigosas relacionadas na Lista de Procedimentos da 

PIC da UNEP. Tenta acabar com o despejo de pesticidas obsoletos ou banidos nos países 

em desenvolvimento6;  

o Protocolo de Montreal: Tratado global criado para proteger a camada de ozônio ao 

reduzir gradualmente a produção de numerosas substâncias que contribuem 

fortemente para a destruição da camada de ozônio7. 

 A toxicidade aguda caracteriza um pesticida que causa problemas de saúde logo após a 

exposição. Esses pesticidas estão relacionados na classificação da OMS8 como 1A e 1B.  

 A toxicidade crônica caracteriza um pesticida que causa ou aumenta o risco de problemas de 

saúde graves após uma exposição prolongada ou repetida. Esses problemas incluem alguns 

tipos de câncer (pesticidas carcinógenos), problemas reprodutivos e de desenvolvimento 

(pesticidas tóxicos reprodutivos e pesticidas desagregadores endócrinos) ou mutações 

hereditárias nas células germinativas (pesticidas mutagênicos). Esses pesticidas estão 

classificados na GHS.  

 
 

Lista de Pesticidas Banidos (por ingrediente ativo) 

N.  Ingrediente ativo  
Convenções 

internacionais 
Toxicidade 

aguda 

Toxicidade crônica 

Carcinógeno Mutagênico 
Tóxico 

reprodutivo 
Desagregador 

endócrino 

1 Acefato             

2 Acroleína   x         

3 Alaclor x         x 

4 Aldicarb x x       x 

5 Alfa-BHC; Alfa-HCH x           

6 Alfa-cloridrina   x         

7 Amitraz             

8 Óleo de antraceno     x       

9 
Arsênico e seus compostos 

(consulte o Anexo 1) 
    x       

10 Atrazina           x 

11 Azafenidina         x   

12 Azinfos-etil   x         

13 Azinfos-metil x x         

14 Benomil x     x x   

                                                                        
6 Leia mais sobre a Convenção de Roterdã: http://www.pic.int/  
7 Leia mais sobre o Protocolo de Montreal: http://www.unido.org/montreal-protocol.html  
8 Leia mais sobre a classificação da OMS: 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf?ua=1  

http://www.pic.int/
http://www.unido.org/montreal-protocol.html
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Lista de Pesticidas Banidos (por ingrediente ativo) 

N.  Ingrediente ativo  
Convenções 

internacionais 
Toxicidade 

aguda 

Toxicidade crônica 

Carcinógeno Mutagênico 
Tóxico 

reprodutivo 
Desagregador 

endócrino 

15 Beta-ciflutrina; ciflutrina   x         

16 Beta-HCH; Beta-BCH x         x 

17 Blasticidina-S   x         

18 
Bórax; tetraborado dissódio 
decahidratado (apenas se 

usado como pesticida) 
        x   

19 
Ácido bórico (apenas se usado 

como pesticida) 
        x x 

20 Brodifacoum   x         

21 Bromadiolone   x         

22 Brometalina   x         

23 Butirato de bromoxinil             

24 Butoxicarboxim   x         

25 Cadusafos   x         

26 Captafol x x x       

27 Carbaril           x 

28 Carbofuran x x         

29 Carbosulfan   x         

30 Clordano x         x 

31 Cloretoxifós   x         

32 Clorfenapir             

33 Clorfenvinfós   x         

34 Clormefós   x         

35 Clorofacinona   x         

36 Clorotoluron           x 

37 Clozolinato             

38 Coumafós   x         

39 Coumatetralil   x         

40 Creosoto     x       

41 Cialotrina             

42 Daminozida             

43 DDT x         x 

44 Demeton-S-metil   x         

45 Diclorvós; DDVP   x         

46 Dicofol             

47 Dicrotofos   x         

48 Difenacoum   x         

49 Difetialona   x         

50 Dimetenamida             
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Lista de Pesticidas Banidos (por ingrediente ativo) 

N.  Ingrediente ativo  
Convenções 

internacionais 
Toxicidade 

aguda 

Toxicidade crônica 

Carcinógeno Mutagênico 
Tóxico 

reprodutivo 
Desagregador 

endócrino 

51 Dimoxistrobina           x 

52 Dinocap         x   

53 Dinoterb   x     x   

54 Difacinona   x         

55 Disulfotona   x         

56 
DNOC e seus sais (consulte o 

Anexo 1) 
x x         

57 Edifenfós   x         

58 Endosulfan x x         

59 E-fosfamidona   x         

60 Epicloridrina     x     x 

61 EPN   x         

62 Etiofencarb   x         

63 Etoprofós; Ethoprop   x         

64 Óxido de etileno x   x x     

65 Tioureia de etileno         x x 

66 Famphur   x         

67 Fenamifós   x         

68 Fenclorazol-etil     x       

69 Fentiona             

70 
Acetato de fentina; acetato de 

trifeniltina 
  x       x 

71 
Hidróxido de fentina; hidróxido 

de trifeniltina 
  x       x 

72 Fenvalerato             

73 Ferbam             

74 Flocoumafen   x         

75 Fluazifop-butil         x   

76 Flucitrinato   x         

77 Flumioxazina         x   

78 Fluoroacetamida x x         

79 Flusilazol         x   

80 Formaldeído             

81 Formetanato   x         

82 Furatiocarbe   x         

83 Haloxyfop-R             

84 Heptenofós   x         

85 Hexaclorobenzeno x x x     x 
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Lista de Pesticidas Banidos (por ingrediente ativo) 

N.  Ingrediente ativo  
Convenções 

internacionais 
Toxicidade 

aguda 

Toxicidade crônica 

Carcinógeno Mutagênico 
Tóxico 

reprodutivo 
Desagregador 

endócrino 

86 
Hexaclorociclohexano; 

isômeros diversos de BHC 
x         x 

87 Isoxationa   x         

88 Lindano x         x 

89 Linurona         x x 

90 Hidrazida maleica             

91 Mecarbam   x         

92 
Mercúrio e seus compostos 

(consulte o Anexo 1) 
x x         

93 Metamidofós x x         

94 Metidationa   x         

95 Metiocarbe   x         

96 Metomil   x         

97 Brometo de metilo x           

98 Mevinfós   x         

99 Molinato           x 

100 Monocrotofós x x         

101 Monolinuron             

102 Nicotina   x         

103 Nitrobenzeno         x x 

104 
Etoxilatos de nonilfenol (veja o 

anexo 1) 
            

105 Ometoato   x       x 

106 Oxamil   x         

107 Oxidemetona-metil   x         

108 
Óleos de parafina; óleos 

minerais 
    x       

109 Dicloreto de paraquat   x         

110 Parationa x x         

111 Parationa metílica x x         

112 PCP; pentaclorofenol x x       x 

113 Pentaclorobenzeno             

114 Permetrin             

115 Forato   x         

116 Fosalona             

117 Fosfamidona x x         

118 Profoxidim           x 

119 Propetanfós   x         

120 Profame             
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Lista de Pesticidas Banidos (por ingrediente ativo) 

N.  Ingrediente ativo  
Convenções 

internacionais 
Toxicidade 

aguda 

Toxicidade crônica 

Carcinógeno Mutagênico 
Tóxico 

reprodutivo 
Desagregador 

endócrino 

121 Óxido de propileno, Oxirano     x x     

122 Pirazofós             

123 Piriminil             

124 Quintozeno             

125 Silafluofeno         x   

126 Simazina             

127 Fluoroacetato de sódio (1080)   x         

128 Estricnina   x         

129 Sulfotep   x         

130 Tebupirimifós   x         

131 Tecnazeno             

132 Teflutrina   x         

133 Tepraloxidima           x 

134 Terbufós   x         

135 Tiodicarbe             

136 Tiofanox   x         

137 Tiometon   x         

138 Tioureia           x 

139 
Thiram em fórmulas com 

benomil e carbofuran 
x         x 

140 Triazamato             

141 Triazofós   x         

142 
Compostos de tributiltina; 

compostos triorganoestânicos 
          x 

143 Triclorfon           x 

144 Tridemorph         x   

145 Vamidotiona   x         

146 Vinclozolina         x x 

147 Warfarina   x     x   

148 Zeta-cipermetrina   x         

149 Fosfeto de zinco (   x         

150 Zineb           x 

151 Z-fosfamidona   x         

 
 
 

 

Anexo 1: Ingredientes ativos pertencentes aos grupos citados na lista acima 
 

 Ingrediente ativo  Número CAS   Ingrediente ativo  Número CAS 
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Arsen and its coumpounds   Tributyltin compounds 

1 Arsenic pentoxide 1303-28-2  1 Tributyltin oxide 56-35-9 

2 Cacodylic acid; dimethylarsinic acid 75-60-5  2 Tributyltin fluoride 4-10-1983 

3 MSMA 2163-80-6  3 Tributyltin methacrylate 2155-70-6 

4 Sodium arsenate 13464-38-5  4 Tributyltin benzoate 4342-36-3 

5 Cacolydate; sodium dimethylarsinate 124-65-2  5 Tributyltin chloride 1461-22-9 

6 Chromated copper arsenate; CCA 75-60-5  6 Tributyltin linoleate 24124-25-2 

7 Arsenic trioxide 1327-53-3  7 Tributyltin naphthenate  85409-17-2 

8 Calcium arsenate 7778-44-1  
Triorganostannic compounds other than tributyltin 
compounds 

9 Copper arsenate 10103-61-4  1 Fenbutatin-oxide 13356-08-6 

10 Lead arsenate 7784-40-9  2 Cyhexatin 13121-70-5 

11 Sodium arsenite 7784-46-5  Nonylphenol ethoxylates 

DNOC and its salts  1 Nonylphenol ethoxylate 68412-54-4 

1 DNOC, ammonium salt 2980-64-5  2 Nonylphenol ethoxylate 26027-38-3 

2 DNOC, potassium salt 5787-96-2  3 Nonylphenol ethoxylate 37205-87-1 

3 DNOC, sodium salt 2312-76-7  4 Nonylphenol ethoxylate 127087-87-0  

4 DNOC 534-52-1  5 Nonylphenol ethoxylate 9016-45-9 

Mercury and its compounds  Paraffin oils; mineral oils 

1 Mercuric chloride 7487-94-7  1 Paraffin oil 64741-88-4 

2 Mercuric oxide 21908-53-2  2 Paraffin oil 64741-89-5 

3 
Chloromethoxypropylmercuric acetate; 
CPMA 

1319-86-4  3 Paraffin oil 64741-97-5 

4 
Diphenylmercurydodecenylsuccinate; 
PMDS 

27236-65-3  4 Paraffin oil 64742-46-7 

5 Phenylmercuric oleate; PMO 104-68-9  5 Paraffin oil 64742-54-7 

6 Phenylmercury acetate; PMA 62-38-4  6 Paraffin oil 64742-55-8 

    7 Paraffin oil 64742-65-0 

    8 Paraffin oil 72623-86-0 

    9 Paraffin oil 97862-82-3 

 

 

3. Lista de Pesticidas em Observação 
 

3.1 O que é a Lista de Pesticidas em Observação? 

 
A Lista de Pesticidas em Observação é composta por ingredientes ativos não banidos mas que têm 
potencial de riscos graves e/ou cumulativos para a saúde humana e/ou o meio ambiente. A aplicação 
dos ingredientes ativos mencionados na lista só é permitida na cultura certificada quando: 
 

1. Todas as etapas do MIPD foram seguidas, e 

2. Pesticidas alternativos menos perigosos não estão disponíveis, e 

3. São seguidas recomendações específicas para mitigar ou reduzir os riscos relacionados à 
natureza perigosa do produto 
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Sempre que um ingrediente ativo dessa lista for usado, um bom sistema de monitoramento deve 
estar implantado para mitigar ou reduzir o risco para as pessoas, a flora e a fauna, e para avaliar 
possíveis impactos negativos. Isso se aplica a produtores certificados no Código Individual e no SGI 
(Sistema de Gestão Interna), a entidade responsável pela implantação do Código de Conduta UTZ 
para a certificação de um grupo.  
 
 

3.2 Como a Lista de Pesticidas em Observação será monitorada? 
 
Os ingredientes ativos na Lista de Pesticidas em Observação devem ser monitorados pelos 
detentores de certificados. Para a certificação de um grupo, o SGI deve facilitar o compartilhamento 
de conhecimento e encontrar alternativas para os HHPs relacionados na Lista de Pesticidas em 
Observação. Durante a auditoria externa, todos os ingredientes ativos usados por produtores 
certificados e incluídos na Lista de Pesticidas em Observação serão incluídos no relatório de 
auditoria e enviados à UTZ para análise mais detalhada. 
A UTZ reconhece que um treinamento relevante e produtores que compartilhem seu conhecimento 
sobre o IPM são essenciais para eliminar o uso de HHPs das operações certificadas. Portanto, a UTZ 
busca promover e monitorar atentamente o desenvolvimento de métodos alternativos de controle 
de pragas para esses HHPs.  
 

3.3 Quais são os indicadores para a Lista de Pesticidas em Observação? 
 

A Lista de Pesticidas em Observação foi desenvolvida tomando-se como base a lista de HHPs da 
PAN, publicada em 2014. A lista inclui: 
 

- Neonicotinoides, que podem causar distúrbios e colapso das colônias de abelhas e/ou são 

aguda e altamente tóxicos para as abelhas produtoras de mel9. 

- Ingredientes ativos classificados como H330 "fatais se inalados" pelo GHS: apenas aqueles 

relevantes para aplicações agrícolas (na fazenda, não no armazém). 

- Ingredientes ativos adicionais que atendem aos indicadores da Lista de Pesticidas Banidos, 

mas que não têm qualquer alternativa no momento.  

- Ingredientes ativos que atendem a três ou mais indicadores da lista da PAN e que ainda não 

foram banidos. 

- Ingredientes ativos relacionados como “desagregadores endócrinos ou potenciais 

desagregadores endócrinos” no regulamento da UE e não incluídos na Lista de Pesticidas 

Banidos10; 

 

Lista de Pesticidas em Observação (por ingrediente ativo) 

                                                                        
9 Outros pesticidas potencialmente tóxicos para abelhas foram incluídos, além daqueles 
relacionados na lista da PAN de 2014  
10 Leia mais sobre o regulamento da UE: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/substances_en.htm  
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N0 

  

Ingrediente ativo 

  

Toxicidad
e aguda 

Toxicidade crônica Toxicidade ambiental 

H 330 
(fatal se 
inalado) 

Provavelmen
te 

carcinógeno 
(EPA dos 

EUA) 

EDC (UE) 
Muito 

bioacumulá
vel 

Muito 
persistente na 

água, solo, 
sedimento 

Muito 
tóxico para 
organismo
s aquáticos 

Altamente 
tóxico para 

abelhas 

1 2,4 DB     x         

2 Abamectina x           x 

3 Acetamiprida*             x 

4 Acetocloro     x         

5 Amitrol     x         

6 Azociclotina x     x   x   

7 Bifentrina     x       x 

8 Bromoxinil x             

9 Carbendazim**               

10 Cloropicrina x             

11 Clorotalonil x x           

12 Clorpirifós             x 

13 Clotianidina*             x 

14 Deltametrina     x         

15 Dinotefurano*             x 

16 Dimetoato             x 

17 Dibromida de diquato x             

18 Dicloreto de diquato x             

19 Epoxiconazol**   x x         

20 Etofenprox; Ethofenprox         x x x 

21 Fenarimol     x         

22 Óxido de fembutatina x       x x   

23 Fenitrotiona     x         

24 Fenpropatrina x           x 

25 Fenoxicarb             x 

26 Fipronil             x 

27 Flusilazol**               

28 Amônio-glufosinato**               

29 Glifosato   x           

30 Imidacloprida*             x 

31 Ioxinila     x         

32 Isopirazam   x     x x   

33 Lambda-cialotrina x   x       x 

34 Lufenuron       x x x   

35 Malationa             x 

36 Mancozeb     x         
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Lista de Pesticidas em Observação (por ingrediente ativo) 

N0 

  

Ingrediente ativo 

  

Toxicidad
e aguda 

Toxicidade crônica Toxicidade ambiental 

H 330 
(fatal se 
inalado) 

Provavelmen
te 

carcinógeno 
(EPA dos 

EUA) 

EDC (UE) 
Muito 

bioacumulá
vel 

Muito 
persistente na 

água, solo, 
sedimento 

Muito 
tóxico para 
organismo
s aquáticos 

Altamente 
tóxico para 

abelhas 

37 Maneb     x         

38 Metam sódio     x         

39 Metabenztiazuron             x 

40 Metoxicloro     x         

41 Metiram     x         

42 Metribuzin     x         

43 Nitenpiram*             x 

44 Picloram     x         

45 Pirimicarb   x     x x   

46 Potasan x             

47 Procimidona     x         

48 Propargite   x   x   x   

49 Pirazoxona x             

50 Pyridalyl       x x x   

51 Quinalfos     x         

52 Quizalofop-p-tefuril**               

53 Resmetrin   x x       x 

54 TCMTB x             

55 Terbutrina     x         

56 Tiaclopride*   x           

57 Tiametoxam*             x 

58 Tolifluanida x x           

59 Trifluralina     x x       

60 Ziram x             

 

*Neonicotinoides 

** Pesticidas que atendem aos indicadores da Lista de Pesticidas Banidos, mas cuja substituição é muito difícil 


