
 

 
 

   

     

 

 

28 de abril de 2020 

 

Lista de Materiais Perigosos revisada 

 

Prezados sócios de Fairtrade, 

 

Durante a reunião realizada em 6 de abril de 2020, o Comitê de Critérios decidiu introduzir mudanças na 
Lista de Materiais Perigosos de Fairtrade (LMP). Para conhecer mais detalhes sobre esta decisão, pode 
consultar as atas da reunião do Comitê de Critérios, que em breve estarão disponíveis em nosso site: 
https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards . 

A LMP de Fairtrade está composta da Lista vermelha, Lista laranja e Lista amarela. A Lista laranja é uma 
lista “restrita” e inclui substâncias químicas que devem ser utilizadas em condições específicas e que são 
classificadas em diferentes grupos. Para conhecer mais detalhes, consulte a LMP. A Equipe de Critérios 
realizou uma revisão de monitoramento da LMP, focada principalmente no grupo de materiais da Lista 
laranja. Você pode encontrar aqui um resumo da consulta em inglês. Em breve, tanto uma síntese da 
consulta em inglês, como também um documento resumido em espanhol, francês e português estarão 
disponíveis aqui. 

O Comitê de Critérios aprovou as seguintes mudanças: 

1. A substância ‘glifosato’ (CAS: 1071-83-6) é substituída pelo grupo de materiais denominado 
‘glifosato e seus sais’ e agora inclui 6 substâncias químicas. 

2. A partir de 1 de julho de 2020, os seguintes materiais não serão utilizados nos cultivos Fairtrade, 
nem nos campos onde esses cultivos crescem: 

 Carbosulfan  

 Diclorvos; DDVP 

 Fenpropatrin 

3. A partir de 1 de janeiro de 2021, o seguintes materiais serão transferidos / incluídos na Lista laranja: 

 Acetamiprida 

 Tiaclopride (grupo ‘b’) 

 Sulfoxaflor (grupo ‘b’) 

4. A partir de 1 de julho de 2022, os materiais listados abaixo não serão utilizados em cultivos 
Fairtrade, nem nos campos onde esses cultivos crescem. As organizações certificadas Fairtrade 
devem continuar implementando um plano de redução / eliminação gradual para o uso desses 
agroquímicos e eliminar seu uso até o final de junho de 2022: 

 Clorotalonil 

 Beta-ciflutrina  

 Abamectin 

 Oxamil 

 Lambda-cialotrina  

 Imidacloprida 

 Tiametoxam 

 Clotianidina 

 Clorpirifós e Clorpirifós-metil 

 Grupo de substâncias químicas incluídas no “Glifosato e seus sais” 

Gelkha Buitrago 
Diretora de Critérios e Preços 
g.buitrago@fairtrade.net 

A: Todos os produtores e comerciantes de Fairtrade  
 Membros de Fairtrade  
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Essas mudanças aparecerão refletidas na Lista de Materiais Perigosos de Fairtrade e estarão disponíveis 
no nosso site nos próximos dias.  

 

Para mais informações, entre em contato com Critérios de Fairtrade (standards-pricing@fairtrade.net).  

 

Atenciosamente, 

Gelkha Buitrago  
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