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A Rainforest Alliance está criando um mundo mais sustentável utilizando forças sociais e de 

mercado para proteger a natureza e melhorar a vida de produtores e comunidades florestais. 

Nome do documento: Data da primeira 

publicação 
Vence em: 

Política de exceção de uso da 

combinação de Tiametoxam e 

Ciproconazol para o Brasil 
9 de março de 2023 

31 de outubro de 

2023 

Relacionado a: 

SA-P-SD-9  Política de Uso Excepcional (Junho 2021) 

Aplicação de triazóis para controle da ferrugem do café (Hemileia Vastatrix) 

(2022) 

Substitui: 

- 

 

Aplicavél a: 

Detentores de certificado de Produção Agrícola de Brasil de café 

 

 

As políticas são vinculantes. Políticas se complementam e/ouPolicies complement and/or substituem 

regras ou requisitos relacionados para as partes às quais são aplicáveis. 

Declaração sobre Traduções 

Para qualquer dúvida relacionada a efetividade da informação contida na tradução, por 

favor referir à versão oficial em inglês para esclarecimentos. Quaisquer discrepâncias ou 

diferenças criadas nas traduções não são vinculantes e não tem efeitos para propósitos de 

auditoria ou certificação. 
 

Mais informações? 

Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org contate 

info@ra.org ou contate o escritório da Rainforest Alliance em Amsterdã, De Ruijterkade 6, 

1013AA Amsterdã, Países Baixos. 

Qualquer uso deste conteúdo, incluindo a reprodução, modificação, distribuição ou republicação, 

sem o consentimento prévio e por escrito da Rainforest Alliance é estritamente proibido. 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
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POLÍTICA DE EXCEÇÃO DE USO DA COMBINAÇÃO DE 

TIAMETOXAM E CIPROCONAZOL 
 

O tiametoxam é um inseticida utilizado no café para o controle de insetos como o bicho 

mineiro (Leucoptera coffeella), enquanto o ciproconazol é um fungicida sistêmico do grupo 

dos triazóis utilizado no controle da ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix). Ambas as 

substâncias são classificadas pela FAO/OMS como pesticidas altamente perigosos, razão 

pela qual a Rainforest Alliance as incluiu em sua lista de pesticidas proibidos; no entanto, 

concedemos uma autorização temporária para o uso dessas substâncias, enquanto 

alternativas viáveis com perfis de toxicidade mais baixos são identificadas. Estas autorizações 

estão condicionadas a serem utilizadas dentro da estratégia de Manejo Integrado de Pragas, 

de forma eficiente e somente com a implementação completa das respectivas medidas de 

mitigação de risco. 

Diferentes formulações comerciais estão disponíveis no mercado e contém as moléculas 

acima individualmente e em combinação com outros fungicidas e pesticidas, como a 

combinação de ciproconazol + tiametoxam para aplicação no solo. 

A Rainforest Alliance proíbe a aplicação de ciproconazol no solo e, portanto, também proíbe 

o uso de produtos que combinam tiametoxam e ciproconazol, pois pesquisas sugerem que a 

aplicação foliar é mais eficaz no controle da ferrugem do café, além disso, os métodos de 

aplicação foliar reduzem o risco de solo e ecossistemas aquáticos contaminação, 

minimizando escoamentos e lixiviação. Detalhes completos da análise técnica são fornecidos 

neste documento de posição: Application of Triazoles for Control of Coffee Leaf Rust (Hemileia 

Vastatrix) | Rainforest Alliance (rainforest-alliance.org) 

Reconhecemos que alguns produtores de café no Brasil estão usando formulações 

comerciais que combinam ciproconazol + tiametoxam, a Rainforest Alliance apoiará os 

produtores a eliminar gradualmente o uso desses produtos por meio das seguintes iniciativas: 

1. Concessão de autorização temporária para uso de produtos comerciais combinados 

ciproconazol + tiametoxam durante a safra de café do 2023. 

2. Estudar a viabilidade do uso de outros produtos com moléculas individuais de 

ciproconazol e tiametoxam como alternativa. 

3. Apoiar a eliminação da combinação ciproconazol + tiametoxam por meio de 

workshops e treinamentos sobre o uso de outras alternativas e sua transição. 

 As condições específicas relativas a esta exceção são apresentadas a seguir: 

a. Esta exceção não estabelece um precedente. 

b. O não cumprimento desta política é uma não conformidade com o requisito 4.6.1 da 

Norma. 

c. A autorização somente será válida se as condições e medidas de mitigação de risco 

especificadas na Política de Uso Excepcional forem implementadas. 

d. Novas compras de insumos devem considerar que este produto não será autorizado 

após a data estabelecida nesta política de exceção (31 de outubro de 2023), 

devendo o estoque restante ser utilizado ou descartado antes dessa data. 

e. O CH deve informar o EC sobre a aplicação desta exceção. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do Programa de Certificação Brasil 

através do e-mail: customersuccess@ra.org 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/application-of-triazoles-for-control-of-coffee-leaf-rust-hemileia-vastatrix/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/application-of-triazoles-for-control-of-coffee-leaf-rust-hemileia-vastatrix/
mailto:customersuccess@ra.org

