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• Associação multissetorial internacional 

• 140+ membros de todos os segmentos da 

cadeia produtiva do café

• Atuação em 9 países

Brasil, Colômbia, Vietnã, Indonésia, Tanzânia, 

Uganda, Quênia, Honduras & Peru

Objetivo:

Ter um setor cafeeiro sustentável, que 

ofereça boas condições de vida para 

agricultores e trabalhadores e assegure sua 

permanência na atividade enquanto 

protege os recursos naturais.

Abordagem coordenada,

com foco no produtor.

v O que é GCP - Plataforma Global do Café: 



Técnico   • Desenvolve   • Propõe

Conselho Consultivo Nacional   • CCN Grupo de Trabalho Brasil   • GTB

Político   • Estratégico   • Valida

v Estrutura GCP - Brasil

Representação dos exportadores e cooperativas de arábica e 
robusta



Iniciativas de Ação Coletiva
CAIs

v Metodologias de trabalho: 

CSC

App

SIGS

Membros financiadores
Membros implementadores

Membros implementadores

• Base PI da EMBRAPA

https://www.gcpbrasil.com/


Coffee Sustainability
Reference Code

v O CSRC e o modelo operacional da GCP Brasil

CSCApp

SIGS

Comunicação básica para 
comércio global em 

Sustentabilidade
Programas próprios dos membros 

implementadores

https://www.gcpbrasil.com/
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CRSC: sua proposta de uso em sustentabilidade e banimentos
O PAG: Grupo de ação nos pesticidas da GCP

Objetivos :

• Interação com o setor café global para trabalho conjunto rumo à alternativas, minimização de riscos
para 2030.

• Envolver todos os elos da cadeia produtiva de cada país e inclusive os fabricantes de defensivos. 
Colocar foco também na tecnologia de aplicação e não somente em banimentos… 

• Promover respostas científicas e claras para soluções na área de proteção de cultivos em café

• Representatividade da cada setor como um todo (3 brasileiros no grupo de 12 pessoas: 1 produção, 
1 da indústria e 1 de certificação)

• Promover uma lista de banimento e proibições justa, correta e flexível e em tempo  para mudanças
benéficas com prisma de reduções de custo, menor risco e melhoria do Sistema 
solo/planta/ambiente no Sistema de produção.



v
E por falar em tecnologia de aplicação!

Como estamos?

• Recomendações responsáveis …
• Uso de EPI, principalmente, em pequenos produtores
• Análises de risco para pulverizações
• Armazenamento de protetores de cultivo em pequenas propriedades
• Todas as questões de manutenção e regulagens dos equipamentos de pulverização

Todos os tópicos acima estão intimamente relacionados às derivas, intoxicações e contaminações



v A razão das listas de banimento e LMRs 

• LMRs são ferramentas de execução da observância do registro em bula

• Tolerâncias de importação também são ferramentas regulatórias de exportação Ásia,EUA e EU

• EUA existem LMRs obrigatórios para todos os produtos. EPA não registra produtos sem que se 

estabeleça LMRs para culturas especificas ou grupos de culturas

• LMRs são estabelecidos pela EPA e colocados em cumprimento pela FDA

• LMRs são estabelecidos tendo em conta o resíduo mais alto esperado no produto e portanto em

bula

• Ao final são indicadores da qualidade do processo produtivo (BPA) e do produto exportado
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Conceitos das listas propostas de banimento (Lista 
vermelha ) e diminuiçao de uso de produtos (lista

amarela) da Plataforma Global do Café
• Lista de proibidos:

• Listados sob a Convenção de Estocolmo, de Roterdã e Protocolo de Montreal; ou que atendem aos critérios das 

Convenções e são recomendados para inclusão pelos respectivos Comitês de Revisão Química das Convenções.

• Em um dos três mais agudamente tóxicos classificados  por ingestão, contato com a pele ou inalação, ou 

carcinógenos conhecidos, classificados por agências reguladoras nacionais ou internacionais.

• Lista em processo de eliminação:

• O uso de pesticidas na Lista de Eliminação Faseada ou reduzido através do uso do Manejo Integrado de Pragas e 

descontinuado até 2030, se possível. Isso inclui pesticidas que são classificados por agências reguladoras nacionais 

e internacionais nas categorias de:

• Perigo crônico, incluindo provávelcancerígenos, desreguladores endócrinos conhecidos,toxinas reprodutivas 

ou mutagênicos conhecidos

• Perigos ambientais (altamente tóxicos para abelhas, OU dois ou mais de: bioacumulação, persistência, alta 

toxicidade para organismos aquáticos)
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Alguns casos polêmicos : 

• Triazóis para ferrugem do cafeeiro

• O Caso do ácido bórico

• O Caso dos neocotinóides



v Comparação de LMRs EU X Codex

Cultura Exportações do Brasil para 
o UE (U$$)

Cultura (LMR) Comparação com LMRs brasileiros
Menos ou igualmente restritivo| Mais restritivo|LMRs ausentes

União Europeia Café $ 12.697.696.688 Café verde, grão

Café cereja 

65 76

4 4

Cultura Exportações do Brasil para 
o mundo (U$$)

Cultura (LMR) Comparação com LMRs brasileiros
Menos ou igualmente restritivo| Mais restritivo|LMRs ausentes

CODEX Café $ 5.280.750.151 Café verde, grão

Café cereja 

20 21 102



@globalcoffeeplatformGCP BrasilNos acompanhe nas redes sociais:

v

eduardo.sampaio@peamarketing.com.br


