
Evite o uso de pesticidas 
altamente perigosos  
Há relatos do uso de Pesticidas Altamente 
Perigosos (PAPs) para controlar a Lagarta do Funil 
do Milho (LFM) em vários países africanos. No 
contexto das condições de uso que predominam 
nos países africanos, os PAPs são motivos de 
grande preocupação para a saúde humana e para 
o ambiente.

Importa notar que:

 \ A FAO foi solicitada pelo Conselho africano em 
2006 e novamente em 2013  a apoiar os países 
membros na redução dos riscos dos pesticidas 
altamente perigosos;  

 \ O Código Internacional de Conduta para a 
Gestão dos Pesticidas no seu Artigo 7.5 estipula 
que a proibição da importação, distribuição, 
venda e compra de pesticidas altamente 
perigosos pode ser considerada se, com base 
na avaliação do risco, as medidas de mitigação 
ou as boas práticas de comercialização forem 
insuficientes para garantir que o produto pode 
ser manuseado sem riscos inaceitáveis para os 
seres humanos e para o ambiente; 

 \ A quarta sessão da Conferência Internacional 
de Gestão de Produtos Químicos (ICCM4) em 
2015 apelou para uma acção concertada em 
relação  a questão dos pesticidas altamente 
perigosos (resolução SAICM/ ICCM.4/15), e que

 \ A FAO e a OMS emitiram as Directrizes sobre os 
Pesticidas Altamente Perigosos em 2017 para 
providenciar critérios para a identificação de 
pesticidas altamente perigosos e orientação 
sobre a mitigação do risco. 

Definição:
Pesticidas altamente perigosos (PAP) são 
conhecidos por apresentarem altos níveis de 
toxicidade aguda e crónica, particularmente à 
saúde humana e ao meio ambiente, de acordo com 
os sistemas de classificação internacionalmente 
aceites, como o da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos 
(GHS), e também outras listas de pesticidas que 
aparecem em acordos e convenções internacionais 
relevantes e vinculativas. Além disso, poderiam 
considerar-se pesticidas altamente perigosos, 
aqueles que nas condições de uso de um país, 
parecem causar danos graves ou irreversíveis à 
saúde ou ao meio ambiente (Código de Conduta).

Critérios:
A Reunião Conjunta da FAO/OMS sobre a Gestão 
de Pesticidas (JMPM) definiu oito critérios para a 
identificação de pesticidas altamente perigosos:

1. As formulações dos pesticida que cumprem com 
os critérios das Classes Ia ou Ib da Classificação 
Recomendada pela OMS em função dos riscos 
apresentados pelos pesticidas;

2. Os ingredientes activos dos pesticidas ou as 
suas formulações que cumprem os critérios de 
carcinogenicidade, Categorias 1A e 1B do Sistema 
Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS);

3. Os ingredientes activos dos pesticidas ou as 
suas formulações que cumprem os critérios de 
mutagenicidade, Categorias 1A e 1B do (GHS);

4. Os ingredientes activos dos pesticidas ou as 
suas formulações que cumprem os critérios de 
toxicidade para a reprodução, Categorias 1A e 1B 
do GHS;

REDUÇÃO DOS RISCOS PARA A SAÚDE 
HUMANA E PARA O AMBIENTE DOS 
PESTICIDAS USADOS PARA O CONTROLO 
DA LAGARTA DO FUNIL DO MILHO
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5. Os ingredientes activos dos pesticidas da lista da 
Convenção de Estocolmo nos seus Anexos A e B, 
e os que cumprem os critérios do parágrafo 1 do 
Anexo D da Convenção;  

6. Os ingredientes activos e as formulações da lista 
da Convenção de Roterdão no seu Anexo III;

7. Os pesticidas da lista do Protocolo de Montreal;

8. Os ingredientes activos dos pesticidas e 
formulações que apresentam uma alta incidência 
de efeitos nocivos graves ou irreversíveis para a 
saúde humana ou para o ambiente. 

Para os critérios 1-7 existem listas de referência e as 
orientações pertinentes podem ser encontradas no 
Anexo 1 das Directrizes da FAO/OMS sobre Pesticidas 
Altamente Perigosos (PAPs).
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A avaliação para determinar se um ingrediente 
activo de uma formulação pertence a Critério 8 
é mais complexa, pois isso depende da situação 
real de cada país.  

Para a escolha dos pesticidas para o controlo 
da Lagarta do Funil do Milho, o Critério 8 é, 
porém, particularmente relevante por causa 
dos constrangimentos que muitos países 
enfrentam para controlar as condições de uso. 
Alguns países africanos já adoptaram medidas 
apropriadas para a eliminação faseada dos 
pesticidas altamente perigosos.

A Gestão do Risco Ambiental e Social da FAO 
exige que todos os pesticidas usados nas 
actividades da FAO sejam considerados e 
aprovados pela Divisão de Produção e Proteção 
Vegetal (AGP).



Há também relatos do uso de piretróides e 
neonicotinóides para controlar a Lagarta do Funil 
do Milho. Importa notar que o desenvolvimento 
da resistência através do uso de piretróides 
constitui uma preocupação de saúde pública no 
contexto dos países afectados pela malária. O 
uso de neonicotinóides, como o imidaclopride, 
representa um risco para os polinizadores, casos 
estejam presentes.

Esta não pretende ser uma lista exaustiva de 
PAPs em uso nos países africanos. Trata-se 
do resultado de uma primeira avaliação dos 
pesticidas que, segundo alguns relatos, estão em 
uso ou que o seu uso foi recomendado contra a 
Lagarta do Funil do Milho. A avaliação baseia-
se nos critérios da FAO/OMS JMPM. É muito 
provável que outros PAPs estejam actualmente a 
ser usados. Alguns países africanos proibiram o 
uso destes e de outros pesticidas por causas das 
condições de utilização. 

As opções para a mitigação dos riscos dos 
pesticidas altamente perigosos variam desde a 
interrupção ou restrição da venda ou alteração 
das formulações ou dos modos de uso. A escolha 
da opção mais apropriada varia consoante o 
caso, e depende não somente dos níveis de 
risco, mas também das políticas e adequação 
das estruturas institucionais para a gestão dos 
pesticidas. 

A FAO recomenda uma abordagem de Gestão 
Integrada das Pragas, com o uso de pesticidas 
de baixo risco como último recurso. Dentro 
da categoria de pesticidas de baixo risco, 
os pesticidas biológicos são considerados 
a melhor opção. No entanto, se existirem 
constrangimentos temporários em relação ao 
uso dos pesticidas biológicos, os pesticidas 
de baixo risco, como por exemplo, os produtos 
pertencentes as classes III e U na classificação 
de perigo da OMS, podem ser considerados.
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Não aprovado na UE devido à forte exposição ao consumidor e pela não preocupações 
em relação aos organismos alvo* 

Não aprovado na UE devido a fortes preocupações em relação a saúde e ao ambiente*

Não aprovado na UE devido a fortes preocupações em relação a saúde e ao ambiente*

Candidato para a lista do Anexo 3 da Convenção de Roterdão 

Uso somente por operadores formados e supervisionados pela FAO

Não aprovado na UE devido a fortes preocupações em relação a saúde e ao ambiente* 

Critérios sobre HHPs da FAO/OMS 

Pesticidas que nas condições de uso actual nos países africanos podem enquadrar-se no Critério 8

*Fonte: Comissão Europeia, Direcção-Geral da Saúde e da Defesa do Consumidor, Relatórios de Análise disponíveis no banco de dados sobre Pesticidas da UE.
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Situação dos PAPs em uso para combater a Lagarta do Funil do 
Milho em África
A FAO recebeu vários informes de que os seguintes pesticidas altamente perigosos foram usados ou 
recomendados para controlar a Lagarta do Funil do Milho em países africanos:



Beauveria bassiana 
estirpe R444

Bacillus thuringiensis 
subespécie kurstaki 
estirpe SA-11

Baculovírus

SFMNPV - Baculovírus 
Spodoptera frugiperda

Baculovírus

Substância activa
Lepidoptera, including 

Spodoptera frugiperda

Lepidópteros, incluindo 

Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda

Helicoverpa armigera and 
some other Lepidópteros

Alvo
Cevada, brássica, milho, 
milho-doce, sorgo, tomate, 
trigo

Milho, milho-doce, sorgo, 
trigo

Não especificado

Cereais, Algodão, Milho-
doce, Sorgo, Relva

Todas as culturas onde a 
praga está presente

Cultura País do registo
África do Sul

(Aprovação de emergência em 2017)

África do Sul

(Aprovação de emergência em 2017)

Pendente, Brasil

Brasil (monografia B51), EUA

Global

Outros pesticidas biológicos registados para o 

controlo dos Lepidópteros estão actualmente 

a ser testados na Lagarta do Funil do Milho. 

Adicionalmente, certos pesticidas botânicos, como os 

que se baseiam nos sub-produtos do nim, também 

demostraram resultados positivos.    

A FAO preparou um Programa de Acção para a gestão 

sustentável da Lagarta do Funil do Milho. 
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Promoção de pesticidas biológicos para a gestão da Lagarta do 
Funil do Milho
Os pesticidas biológicos, como os que baseiam na bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), no fungo (Beauveria  
bassiana)  e no Baculovírus demostraram ser eficazes na gestão da LFM. Os pesticidas biológicos - a 
semelhança de qualquer outro pesticida – devem ser registados no país antes da sua utilização. A FAO 
elaborou Directrizes para o registo de substâncias microbianas, botânicas e semiquímicas para a protecção 
das plantas e para fins de saúde pública. 

A seguir apresentam-se alguns pesticidas biológicos que foram registados para controlar a Lagarta do Funil 
do Milho:

O NOSSO 
CONTACTO

MAIS INFORMAÇÕES 
Fall-Armyworm@fao.org

Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/

plant-protection/fall-armyworm/

Divisão de Produção e Proteção Vegetal
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Itália.  
Correio electrónico: AGP-Director@fao.org
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