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CAPATAZ
Z®
Registrado
o no Ministério da Agriculttura, Pecuária
a e Abastecim
mento – MAP
PA sob nº 015
512
COMPOS
SIÇÃO:
O,O-dieth
hyl O-3,5,6-tricchloro-2-pyridy
ylphosphoroth
hioate
(CLORPIRIFÓS) ..................................................................................................................... ............. 480g
g/L (48% m/v)
g/L (58% m/v)
Outros Ingredientes................................................................................................................... ..............580g
GRUPO
O

1B

CONTEÚ
ÚDO: VIDE RÓ
ÓTULO
CLASSE: Inseticida de
e contato
GRUPO Q
QUÍMICO: Orrganofosforado
o
TIPO DE FORMULAÇÃ
ÃO: Concentrrado Emulsion
nável (EC)
TITULAR
R DO REGIST
TRO(*):
OURO FIINO QUÍMICA
A S.A.
Av. Filom
mena Cartafina
a, 22335 - Qua
adra 14 - Lote 5 – Distrito In
ndustrial III
CEP: 380
044-750 - Ube
eraba/MG - CN
NPJ: 09.100.67
71/0001-07
Tel.: (16) 3518-2000 - Fax:
F
(16) 3518
8-2251 - SAC : 0800 941 55
508
Registro Estadual IMA//MG nº 8.764
(*) IMPOR
RTADOR DO PRODUTO TÉCNICO
T
ANTE DO PRO
ODUTO TÉCN
NICO:
FABRICA
CLORPIR
RIFÓS TÉCNIICO OURO FINO - Registro
o MAPA n° 03
3711
GHARDA
A CHEMICALS
S LIMITED
D 1/2 MID
DC, Lote Oarsshuram, Tal. Khed,
K
Dist. Rattnagiri 415-72
22 Maharashtra – Índia
JIANGSU
U FENGSHAN
N GROUP CO., LTD.
Wanggan
ng Town – Daffeng City, Jian
ngsu Province
e – China
DURSBA
AN TÉCNICO - Registro MA
APA n° 23483
398
DOW AG
GROSCIENCE
ES LLC
701 Wash
hington Streett, Midland, Mic
chigan 48640,, Estados Unid
dos da Améric
ca
DURSBA
AN TÉCNICO II - Registro MAPA
M
n° 012 11
DOW AG
GROSCIENCE
ES
Kings Lyn
nn, Norfolk - In
nglaterra
DOW AG
GROSCIENCE
ES LLC
701 Wash
hington Streett, Midland, Mic
chigan 48640 - Estados Unidos da América
DOW AG
GROSCIENCE
ES INDIA PVT LTD.
A1, Lote Parshuram Industrial Area, Khed Ratnag iri District, Ma
aharashtra, 415722 - Índia
AN KINGS LYNN TÉCNICO
O - Registro M
MAPA n° 0648
8498
DURSBA
DOW AG
GROSCIENCE
ES LLC
701 Wash
hington Streett, Midland, Mic
chigan 48640 - Estados Unidos da América
DOW AG
GROSCIENCE
ES LIMITED
Kings Lyn
nn, Norfolk - In
nglaterra
LADOR:
FORMUL
OURO FIINO QUÍMICA
A S.A.
Av. Filom
mena Cartafina
a, 22335 - Qua
adra 14 - Lote 5 – Distrito In
ndustrial III
CEP: 380
044-750 - Ube
eraba/MG - CN
NPJ: 09.100.67
71/0001-07
Registro Estadual IMA//MG nº 8.764
SIPCAM NICHINO BR
RASIL S.A.
Rua Igara
apava, 599 - Distrito
D
Industrrial III
CEP: 380
044-755 - Ube
eraba/MG - CN
NPJ: 23.361.30
06/0001-79
Registro Estadual IMA//MG nº 2972

INSETICIDA
A
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No do lo
ote ou da parttida:
Da
ata de fabricaçção:
Data de vencime nto:

VIDE EMBALAGEM

ANTES
S DE USAR O PRODUTO LEIA
L
O RÓTU LO, A BULA E A RECEITA
A E CONSERV
VE-OS EM SE
EU PODER.
É OBRIGAT
TÓRIO O USO
O DE EQUIPA
AMENTOS DE
E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
L. PROTEJA-S
SE.
É OBRIG
GATÓRIA A D
DEVOLUÇÃO DA EMBALA
AGEM VAZIA.
Corrosivo ao aço ino
oxidável, alum
mínio, cobre, fe
erro e latão.
In
ndústria Bras
sileira
CLASSIFICA
AÇÃO TOXICO
OLÓGICA: CA
ATEGORIA 3 – PRODUTO MODERADA
AMENTE TÓX
XICO
CLASS
SIFICAÇÃO DO
D POTENCIA
AL DE PERIC
CULOSIDADE AMBIENTAL
L: CLASSE II – MUITO PER
RIGOSO ao
Meio Ambie
ente
Cor da fa
aixa: Amarelo intenso
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MIN
NISTÉRIO DA
A AGRICULTU
URA, PECUÁR
RIA E ABAST
TECIMENTO – MAPA
INSTRUÇ
ÇÕES DE USO
O:
®
CAPATA
AZ é um insetticida do grupo
o químico org
ganofosforado, com ação po
or contato e inngestão. O me
ecanismos de
e
ação esta
a relacionado a inibição da
a acetilcolinessterase (AChE
E), que tem aç
ção de degraadar o neurotrransmissor da
a
Acetilcolin
na (ACh), ressultando no acumulo
a
de a
acetilcolina na
a sinapse, cau
usando hipereexcitabilidade, transmissão
o
continua e descontrolada de impulsos nervososs, há uma paralisação do
os músculos impedindo a respiração e
®
evido à ausên
ncia de oxigên
nio no cérebro
o. CAPATAZ é usado em pulverização para controle
e
provocando a morte de
as da parte aé
érea das cultu
uras de algod
dão, café, citrros, milho, pa
astagem, soja , tomate e trigo, conforme
e
de praga
baixo:
quadro ab
RAS, ALVOS BIOLÓGICOS
S, DOSE, ÉPO
OCA DE APLICAÇÃO, NÚM
MERO MÁXIM
MO DE APLIC
CAÇÕES E
CULTUR
VOLUME
E DE CALDA:
Alvo Biológico
o
Culturra

ALGOD
DÃO

Dose*

Nome comum
ome cientifico
o
No

Curuquerê
uerê-do-algodo
oeiro
Curuqu
(Alab
bama argillace
ea)

0
0,5L p.c/ha
(24
40 g i.a./ha)

Époc
ca, Número e Intervalo de
aplicaçãão

ciar as aplicaçções quando
Época: Inic
houver 2 la
agartas por plaanta
N° de aplic
cações: Realizzar no máximo
o2
aplicações durante o cicclo da cultura.
e Aplicação: R
Repetir a
Intervalo de
aplicação se
s necessário com intervalo
o de
7 dias.

Volum
me de
cald
da

100 a 300
L/ha
a

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo
Alv
vo Biológico
Cultura
a

CAFÉ

Dose*

No
ome comum
Nom
me cientifico

Bicho--mineiro-do-ca
afé
Larrva-minadora
(Leuco
optera coffeellla)

Époc
ca, Número e Intervalo de
aplicaçãão

ciar as aplicaçções quando cerca
c
Época: Inic
de 20% das folhas estiveerem infestada
as.
cações: Realizzar no máximo
o2
N° de aplic
(488 a 720g i.a./ha
a) aplicações durante a saffra da cultura.
e aplicação: R
Repetir a aplicação
Intervalo de
se necessá
ário com intervvalo de 30 dia
as.
1,0 a 1,5L p.c/ha

Volum
me de
cald
da

100 a 300
L/ha
a

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo
vo Biológico
Alv
Cultura
a

CITROS
S

Dose*

No
ome comum
Nom
me cientifico

Cocho
onilha-pardinh
ha
(Selenasspidus articula
atus)

Époc
ca, Número e Intervalo de
aplicaçãão

100 a 1
150mL p.c/100
0L Época: Aplicar no início dda infestação.
água
N° de aplic
cações: Realizzar no máximo
o2
aplicações durante a saffra da cultura.
(48 a 72g i.a./100L
L Intervalo de
e aplicação: R
Repetir a aplicação
água)
se necessá
ário com intervvalo de 15 dia
as.

Volum
me de
cald
da

2000 L/ha
L

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo

Cultura
a

Alv
vo Biológico

Dose*

Époc
ca, Número e Intervalo de

Volum
me de
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No
ome comum
Nom
me cientifico

La
agarta-militar
Lagarrta-do-cartuch
ho
(Spodo
optera frugiperrda)
MILHO
O

La
agarta-rosca
(Ag
grotis ipsilon)

aplicaçãão

0,4 a 0
0,6L p.c/ha (***) Época: Aplicar no períoddo após a
germinação
o até 70 dias dde idade da
(192 a 288g i.a./ha
a) cultura
cações: Realizzar no máximo
o
N° de aplic
2 aplicaçõe
es durante o cciclo da cultura
a.
Intervalo de
e aplicação: L
Lagarta-docartucho: repetir se neccessário com
intervalo de
e 10 dias.
Lagarta-ro
osca: repetir sse necessário com
1 L p.c/ha
intervalo de
e 14 dias.
(48
80 g i.a./ha)

cald
da

100 a 300
a
L/ha

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo
(**) As do
oses variam co
onforme o nível de infestaçã
ão: maior dose para infesta
ações mais inttensas.
A
Alvo
Biológico
o
Cultu
ura

PASTA
AGEM

Dose*

Nome comum
N
m
Nome cientific
co

1 ,0 L p.c/ha

Cigarriinha-das-pastagens
Cigarrrinha-dos-capinzais
(D
Deois flavopicta)

(48
80 g i.a/ha)

Époc
ca, Número e Intervalo de
aplicaçãão
Época: Aplicar no início ddo aparecime
ento
das primeirras pragas.
N° de aplic
cações: Realizzar no máximo
o2
aplicações.
e Aplicação: R
Repetir se
Intervalo de
necessário com intervaloo de 30 dias.

Volum
me de
cald
da

100 a 300
L/ha
a

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo

Alv
vo Biológico
a
Cultura

Dose*

No
ome comum
Nom
me cientifico
Broca-das-axilas
s
Brocca-das-vagens
(Epin
notia aporema
a)

SOJA
A
Lagarta
a-da-soja Laga
artade
esfolhadeira
(Antica
arsia gemmata
alis)

Époc
ca, Número e Intervalo de
aplicaçãão

Época: Inic
ciar as aplicaçções ao se
observar o surgimento dda praga na
lavoura
(38
84 g i.a./ha)
N° de aplic
cações: Realizzar no máximo
o2
aplicações durante o cicclo da cultura.
Intervalo de
e Aplicação:
Broca-da-a
axilas:
repetir sse necessário
o
0,25
5 a 1 L p.c/ha
com interva
alo de 10 diass.
o
(120 a 480 g i.a./ha
a Lagarta-da-soja: repetir sse necessário
com interva
alo de 21 diass

Volum
me de
cald
da

0 ,8 L p.c/ha

100 a 300
L/ha
a
(terresstre)
0L/ha
30 a 40
(aére
ea)

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo

vo Biológico
Alv
a
Cultura

No
ome comum
Nom
me cientifico

Dose*

Époc
ca, Número e Intervalo de
aplicaçãão

Volum
me de
cald
da
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Mo
osca-branca
(Bemissia tabaci raça
a B)
Pulgão
o-das-solanáce
eas
Pulgã
ão-verde-escuro
(Macrosiiphum euphorb
biae)
TOMAT
TE
(**)

Pu
ulgão-verde
Pulgã
ão-verde-claro
o
(Myysus persicae)

Larrva-minadora
Mossca-minadora
(Liryom
miza huidobren
nsis)

100 mL p.c/100 L Época: Inic
ciar as aplicaçções quando fo
orem
água
observados
s os primeiross sintomas de
a) infestação.
(48 g i.a/100 L água
800 a 1000
1
cações: Realizzar no máximo
o4
N° de aplic
L/ha
a
aplicações durante o cicclo da cultura.
e Aplicação R
Repetir a aplica
ação
Intervalo de
se necessá
ário com intervvalo de 7 dias.

1 ,5 L p.c/ha
(72
20 g i.a/ha)

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo
(**) Uso a
apenas em To
omate rasteiro, para fins indu
ustriais.
Cultura
a

vo Biológico
Alv
No
ome comum
Nom
me cientifico

La
agarta-rosca
(Ag
grotis ipsilon)

TRIGO
O

La
agarta-lasmo
(Elasmop
palpus lignose
ellus)

Pullgão-da-folha
(Metopollophium dirhod
dum)

Dose*

1 ,5 L p.c/ha
(72
20 g i.a./ha)

1,2
25 L p.c/ha
(60
00g i.a./ha)

0 ,3 L p.c/ha
(14
44 g i.a/ha)

Época, Número e Intervalo de
aplicaçãão

Volume
e de
calda
a

Época: Iniciar as aplicaações assim que
observare
em os primeiroos sintomas de
infestação
o
N° de apliicações: Realiizar no máxim
mo
02 aplicaç
ções durante o ciclo da
cultura
d aplicação: repetir, se
Intervalo de
necessário, com intervaalo de 7 a 15
dias
Época: Iniciar as aplicaações na fase
inicial da cultura e repeetir, se
necessário.
N° de apliicações: Realiizar no máxim
mo
02 aplicaç
ções durante o ciclo da
cultura
Intervalo de
d aplicação: repetir, se
necessário, com intervaalo de 7 a 15
dias
Época: Iniciar as aplicaações quando
10% das plantas apreseentarem
colônias em
e formação.
N° de apliicações: Realiizar no máxim
mo
02 aplicaç
ções durante o ciclo da
cultura
Intervalo de
d aplicação: repetir a se
necessário, com intervaalos de
aplicação em função daa reinfestação
o.

100 a
300L/h
ha
(terresttre)
30 a 40L/ha
(aérea
a)
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Cultura
a

vo Biológico
Alv
No
ome comum
Nom
me cientifico

Dose*

0,4 a 0,5 L p.c/ha
Pulg
gão-da-espiga
a
(Sito
obion avenae))

Pulgão-vverde-dos-cerreais
(Rh
hopalosiphum
g
graminium)

La
agarta-militar
(Spodo
optera frugiperrda)

(1
192 a 240g
i.a/ha)

0,2 a 0,3 L p.c/ha
(9
96 a 144 g
i.a/ha)

0, 75 L p.c/ha
(36
60 g i.a/ha)

Época, Número e Intervalo de
aplicaçãão

Volume
e de
calda
a

Época: Iniciar as aplicaações quando
forem enc
contrados maiis de 10
pulgões/e
espiga.
N° de apliicações: Realiizar no máxim
mo
02 aplicaç
ções durante o ciclo da
cultura
d aplicação: repetir a se
Intervalo de
necessário, com intervaalos de
aplicação em função daa reinfestação
o.

Época: Iniciar as aplicaações quando
forem enc
contrados maiis de 10
pulgões/p
perfilho
N° de apliicações: Realiizar no máxim
mo
02 aplicaç
ções durante o ciclo da
cultura
d aplicação: repetir a se
Intervalo de
necessário, com intervaalos de
aplicação em função daa reinfestação
o.

100 a
300L/h
ha
(terresttre)
30 a 40L/ha
(aérea
a)

Época: Iniciar as aplicaações assim que
observare
em os primeiroos sintomas de
infestação
o
N° de apliicações: Realiizar no máxim
mo
02 aplicaç
ções durante o ciclo da
cultura
d aplicação: repetir a se
Intervalo de
necessário, com intervaalos de
aplicação em função daa reinfestação
o.

*p.c: prod
duto comercial; i.a: ingrediente ativo
MODO D
DE APLICAÇÃ
ÃO:
plicação: As aplicações
a
devverão ser realizadas de aco
ordo com as re
recomendaçõe
es desta bula,
Caracterrísticas da ap
r
s. As aplicaçõ
ões deverão ser
s com caldaa suficiente para
p
a melhorr
respeitando os níveis de controle recomendados
a da cultura.
cobertura
BIDA A APLIC
CAÇÃO COM EQUIPAMEN TO COSTAL..
É PROIB
Preparo de calda:
Abasteça
a o reservatóriio do pulveriza
ador até meta
ade de sua ca
apacidade com
m água, mante
tendo o agitad
dor ou retorno
o
em funcio
onamento. Ad
dicionar a qu
uantidade corrreta de produto, previame
ente medido em recipiente
e volumétrico
o
preciso, e então, com
mpletar o volume com água
o deverá ser constante duurante todo o processo de
e
a. A agitação
preparo e pulverização
o da calda. Prepare
P
apena
as a quantida
ade de calda necessária paara completarr o tanque de
e
aplicação
o, pulverizando logo em se
eguida. Caso aconteça alg
gum imprevistto que interroompa a agitaç
ção da calda,
agitá-la vvigorosamente
e antes de re
einiciar a apl icação. Realizar o proces
sso de tríplicee lavagem da
a embalagem
m
durante o preparo da calda.
o com barra to
otal:
Aplicação
Antes da
a pulverização
o, assegure-se
e de que o p
pulverizador esteja
e
em boa
as condições e calibrado corretamente.
c
Mantenha
a a agitação do tanque e o registro do pulveriza
ador fechado durante as paradas e manobras
m
do
o
equipame
ento, evitando
o desperdícios
s e sobreposi ção das faixa
as de aplicaçã
ão ou danos a culturas vizinhas. Utilizarr
uma quan
ntidade de águ
ua suficiente para
p
assegura
ar uma boa co
obertura de pulverização.
Pon
ntas de pulveriização indicad
das: TwinJet®
® TJ60-8003 com
c
pressão de
d 3,0 a 4,0 baar (45 a 60 PS
SI), ponta DG
G
Twin
nJet DGTJ60 8003 com pre
essão de 3,0 a 3,5 (45 a 53 PSI). Para a cultura
c
do milhho utilizar pontta AITTJ60.
Gotu
ulação: DMV na faixa de 13
30 a 218 µm e densidade maior
m
que 100 gotas/cm²;
Faixxa de aplicaçã
ão: equivalente
e ao comprime
ento da barra..
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A altura d
da barra quan
ndo utilizada a ponta TJ60-8
8003 e AITTJ
J60 deve ser posicionada
p
a 50 cm do top
po da cultura..
Para a po
onta DGTJ60 8002 e DGTJ60 8003 a barrra deve estarr posicionada à 75 cm do toopo da cultura
a. Para pontass
similares deve ser co
onsultada as recomendaçõ
r
es dos fabric
cantes devend
do garantir um
ma perfeita cobertura
c
dass
plantas e controle dos insetos.
Cultura p
perenes:
Para a cu
ultura do café utilizar turbo atomizador o
ou pistola equipados com as pontas de ppulverização do
d tipo cônico
o
vazio TXA
A 80067 com pressão de 6 Kgf/cm2 (78 p
psi) ou similarr.
Para a cu
ultura do citross utilizar turbo
o atomizador o
ou pistola equ
uipados com as
a pontas de ppulverização do
d tipo cônico
o
vazio TXA
A ou similar.
APLICAÇ
ÇÃO AÉREA:
AVIÃO IP
PANEMA
Tipo
o e número de
e bicos: Jato cônico “D” com
m difusor 25 a 45, com 40 a 42 bicos. 4 m
micronairs série
e AU 3000
(páss com 35° a 45
5°) ou 8 a 10 da
d série AU 5
5000 (pás com
m 45° a 75°);
Presssão (PSI): 20
0 a 30;
Gotu
ulação: DMV na faixa de 10
00 a 150 µm e densidade mínima
m
de 20 gotas/cm²;
Faixxa de aplicaçã
ão: 15m;
Altura do voo: 3 a 4m;
plicação aére
ea deverá ser realizada co m auxílio de equipamento
o GPS e sem o uso de “ba
andeirinhas”.
A ap
es ou helicóptteros dotados de barra com
m pontas (bicos
s) tipo hidráuliico com volum
me de 30 a
Trigo: utiilizar aeronave
40L calda
a/ha.
Soja: utiliizar aeronaves ou helicópte
eros dotados d
de barra com bicos tipo hidrráulico com voolume de 40 L de calda/ha.
everão ser efettuadas, visand
do evitar a deriva e evapora
ação do produuto. Não é reco
omendada a
Observaçções locais de
aplicação
o aérea atravé
és de aeronave
es ou helicóptteros na culturra do café.
O diâmetro de gotas de
eve ser ajusta
ado para cada volume de ap
plicação em L//ha, para propporcionar a cobertura
adequada
a e a densidad
de de gotas de
esejadas.
- Observe
e as normas té
écnicas previs
stas na Instruçção Normativa
a n° 2/2008 e Decreto n° 866.765/1981 do Ministério da
Agriculturra, quando a pulverização
p
utilizar
u
aeronavves agrícolas respeitando as
a disposiçõess constantes na
n legislação
estadual e municipal.
ndação para evitar deriva
a: não permitta que a deriv
va provenientte da aplicaçãão atinja cultu
uras vizinhas,
Recomen
áreas ha
abitadas, leitos de rios e outras
o
fontes de água, crriações e áreas de preserrvação ambie
ental. Siga ass
restriçõess existentes na
a legislação pertinente.
O potenccial de deriva é determinado
o pela interaçã
ão de muitos fatores relativ
vos a equipam
mento de pulverização e ao
o
clima. O a
aplicador deve
e considerar to
odos estes fattores quando da decisão de
e aplicar
Importân
ncia do diâme
etro de gota:: a melhor esttratégia de ge
erenciamento de deriva é aaplicar o maior diâmetro de
e
gotas posssível para da
ar uma boa co
obertura e con
ntrole (0,15 a 0,20 mm). A presença nass proximidade
es de culturass
para as q
quais o produ
uto não esteja
a registrado, condições climáticas, estádio de desennvolvimento da cultura, etcc
devem se
er considerado
os como fatore
es que podem
m afetar o gere
enciamento da
a deriva e cobbertura da plan
nta. Aplicando
o
gotas de diâmetro maio
or reduz-se o potencial de d
deriva, mas nã
ão a previne se
s as aplicaçõões forem feita
as de maneira
a
a ou sob cond
dições desfavo
oráveis. Leia a
as instruções sobre Condiç
ções de ventoo, Temperaturra, e Inversão
o
imprópria
térmica.
ando o diâmettro de gotas – Técnicas g erais:
Controla
Volume: Use bicos de
e maior vazão
o para aplica
ar o maior vo
olume de cald
da possível coonsiderando necessidadess
práticas. Bicos com vazzão maior pro
oduzem gotas maiores.
or pressão in
ndicada para o bico. Press
sões maiores
s reduzem o diâmetro de gotas e não
o
Pressão: Use a meno
melhoram
m a penetraçã
ão através das
s folhas da cu
ultura. Quand
do maiores vo
olumes forem necessários, use bicos de
e
vazão ma
aior ao invés de
d aumentar a pressão.
Tipo de b
bico: Use o mo
odelo de bico apropriado pa
ara o tipo de aplicação
a
dese
ejada. Para a maioria dos bicos,
b
ânguloss
de aplicaçção maiores produzem
p
gota
as maiores. C
Considere o us
so de bicos de baixa deriva.
de solo, regu
Altura da barra: Para equipamento
e
ule a altura da
a barra para a menor possíível, de forma
a a obter uma
a
cobertura
a uniforme, red
duzindo a exp
posição de gottas à evapora
ação e aos ventos. A barra deve perman
necer nivelada
a
com a cultura, observa
ando-se també
ém a adequad
da sobreposiçã
ão dos jatos.
d deriva aum
menta com a velocidade do
d vento, infe
erior a 5 km/hh (devido ao potencial de
e
Ventos: O potencial de
inversão)) ou maior que
e 16 km/h. No
o entanto, muittos fatores, in
ncluindo o diâm
metro de gotaas e o tipo de equipamento,
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determina
am, o potencia
al de deriva a uma dada ve
elocidade do vento.
v
Não ap
plicar se houveer vento forte, acima de 16
6
km/h, ou em condiçõess de vento infe
eriores a 5 km
m/h.
es locais pode
em influenciarr o padrão do vento.
v
Todo aplicador
a
devee estar familiarrizado com oss
Observaçções: condiçõe
padrões d
de ventos loca
ais e como ele
es afetam a de
eriva.
Temperattura e umidad
de: Em condiç
ções de clima
a quente e sec
co, regule o equipamento
e
dde aplicação para produzirr
gotas ma
aiores a fim de
e reduzir o efeito da evapora
ação.
o térmica: O potencial de deriva é alto
o durante um
ma inversão té
érmica. Inverssões térmicas
s diminuem o
Inversão
de pequenas gotas
g
suspens
sas que perm
manece perto do
d solo e com
m
movimentto vertical do ar, formando uma nuvem d
movimentto lateral. Inve
ersões térmica
as são caracte
erizadas pela elevação da temperatura coom relação à altitude e são
o
comuns e
em noites com
m poucas nuv
vens e pouco ou nenhum vento.
v
Elas co
omeçam a serr formadas ao
o pôr-do-sol e
frequente
emente continuam até a ma
anhã seguinte.. Sua presenç
ça pode ser indicada pela nneblina no níve
el do solo. No
o
entanto, sse não houver neblina as in
nversões térm
micas podem ser
s identificadas pelo movim
mento da fumaça originária
a
de uma ffonte no solo
o. A formação
o de uma nuvvem de fuma
aça em cama
adas e com m
movimento latteral indica a
presença
a de uma inve
ersão térmica
a; enquanto q
que, se a fum
maça for rapid
damente disppersada e com
m movimento
o
nte, há indicaçção de um bom
m movimento vertical do ar..
ascenden
Lavagem
m do equipam
mento de aplic
cação: Inicie a aplicação so
omente com o equipamentoo limpo e bem
m conservado.
Imediatam
mente após a aplicação, pro
oceda a uma ccompleta limp
peza de todo o equipamentoo.
1) C
Com o equipa
amento de aplicação vazio, enxágue com
mpletamente o pulverizadorr e faça circula
ar água limpa
a
p
pelas mangue
eiras, barras, bicos
b
e difusorres.
2) L
Limpe tudo que for associado ao pulve
erizador, inclus
sive o materia
al usado paraa o enchimentto do tanque.
T
Tome todas as
a medidas de
e segurança n
necessárias durante a limpeza. Não limppe o equipamento perto de
e
n
nascentes, fo
ontes de água ou de plan
ntas úteis. Descarte
D
os re
esíduos da liimpeza de acordo com a
llegislação Esttadual ou Mun
nicipal.
ÕES CLIMÁT
TICAS:
CONDIÇÕ
Com relação às condiçções climáticas
s, deve-se pro
ocurar aplicar nos horários mais
m
frescos ddo dia, evitand
do ventos
acima de 10 km/h (3 m/s),
m
temperatu
uras superiore
es a 28°C e um
midade relativa inferior a 555%, visando re
eduzir ao
máximo a
as perdas por deriva e evap
poração.
ALO DE SEGU
URANÇA:
INTERVA
Algodão, café, citros, milho,
m
soja, tom
mate e trigo:
ns:
Pastagen

21 dias
13 dias

INTERVA
ALO DE REEN
NTRADA DE PESSOAS NA
AS CULTURA
AS E ÁREAS TRATADAS:
Não entre
e na área em que o produto
o foi aplicado antes da secagem completa da calda (nno mínimo 24 horas após a
aplicação
o). Caso nece
essite entrar antes deste período, utilize os Equip
pamentos de Proteção Ind
dividual (EPI))
recomend
dados para o uso durante a aplicação.
O:
LIMITAÇÕES DE USO
clusivamente
e agrícola.
- Uso exc
- Os usoss do produto estão
e
restritos aos indicadoss no rótulo e bula.
b
- É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM
M EQUIPAMEN
NTO COSTAL
L.
- Quando
o este produto for utilizado nas
n doses reco
omendadas, não
n causará danos às cultu ras indicadas.
AVISO A
AO USUÁRIO
O: O produto deve
d
ser utilizzado de acorrdo com as re
ecomendaçõees da bula/rótulo. A OURO
O
FINO QU
UÍMICA S.A. não
n se respon
nsabilizará po r danos ou pe
erdas resultan
ntes do uso deeste produto de modo não
o
recomend
dado especificcamente na bula/rótulo. Co nsulte sempre
e um Engenhe
eiro Agrônomoo. O usuário assume
a
todoss
os riscos associados ao uso não rec
comendado.
INFORMA
AÇÕES SOBR
RE OS EQUIP
PAMENTOS D
DE PROTEÇÃ
ÃO INDIVIDUA
AL A SEREM UTILIZADOS
S:
Os EPIs visam proteg
ger a saúde dos
d trabalhado
ores e reduzirr o risco de intoxicação deecorrente de exposição de
e
agrotóxicos. Para cada atividade envolvendo
e
o uso de agro
otóxicos é rec
comendado o uso de EPI´´s específicoss
descritos nas observa
ações para preparação de
e calda duran
nte a aplicação, após a aaplicação, no descarte de
e
embalage
ens e no atend
dimento dos primeiros
p
soco
orros.
VIDE DADOS RELATIV
VOS À PROT
TEÇÃO DA SA
AÚDE HUMAN
NA.
INFORMA
AÇÕES SOBR
RE OS EQUIP
PAMENTOS D
DE APLICAÇÃ
ÃO A SEREM
M USADOS:
Vide MOD
DO DE APLIC
CAÇÃO.
ÇÃO DOS PR
ROCESSOS DE TRÍPLICE L
LAVAGEM DA
A EMBALAGEM OU TECN
NOLOGIA EQUIVALENTE:
DESCRIÇ
VIDE DADOS RELATIV
VOS À PROT
TEÇÃO DO ME
EIO AMBIENT
TE.
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INFORMA
AÇÕES SOB
BRE OS PR
ROCEDIMENT
TOS PARA A DEVOLUÇ
ÇÃO, DESTIINAÇÃO, TR
RANSPORTE,,
RECICLA
AGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃ
ÃO DAS EMBA
ALAGENS VA
AZIAS:
VIDE DADOS RELATIV
VOS À PROT
TEÇÃO DO ME
EIO AMBIENT
TE.
INFORMA
AÇÕES SOB
BRE OS PRO
OCEDIMENTO
OS PARA A DEVOLUÇÃ
ÃO E DESTIINAÇÃO DE PRODUTOS
S
IMPRÓPR
RIOS PARA UTILIZAÇÃO
U
OU EM DESU
USO:
VIDE DADOS RELATIV
VOS À PROT
TEÇÃO DO ME
EIO AMBIENT
TE.

INFORMA
AÇÕES SOBR
RE MANEJO DE RESISTÊ
ÊNCIA:
GRUP
PO
1B

INSETICIDA

A resistên
ncia de pragass a agrotóxico
os ou qualque
er outro agente
e de controle pode
p
tornar-see um problem
ma econômico,
ou seja, ffracassos no controle
c
da pra
aga podem se
er observados devido à resistência.
®
O inseticcida CAPATA
AZ pertence ao Grupo 1B
B (inibidores da acetilcolinesterase – O
Organofosforad
dos) e o uso
o
repetido deste inseticiida ou de outro produto d
do mesmo grupo pode aumentar o riscco de desenv
volvimento de
e
populações resistentess em algumas culturas.
®
nter a eficácia e longevidade
e do CAPATA
AZ (Clopirifós
s) como uma ferramenta
f
útiil de manejo de
d
Para man
pragas ag
grícolas, é necessário segu
uir as seguinte
es estratégias
s que podem prevenir,
p
retarrdar ou reverter a evolução
o
da resistê
ência:
Adotar ass práticas de manejo
m
a insetticidas, tais co
omo:
- Rotaccionar produto
os com meca
anismo de a
ação distinto do Grupo 1. Sempre rottacionar com produtos de
e
mecanismo de ação
o efetivos para a praga alvo
o.
- Usar CAPATAZ® (Clopirifós)
(
ou
u outro produ
uto do mesmo
o grupo quím
mico somente dentro de um
m
- “intervvalo de aplicaçção” (janelas) de cerca de 3
30 dias.
- Aplica
ações sucessivas de CAP
PATAZ® (Clop
pirifós) podem
m ser feitas desde
d
que o período resiidual total do
o
“intervvalo de aplicaçções” não exc
ceda o período
o de uma gera
ação da praga-alvo.
- Seguiir as recomen
ndações de bu
ula quanto ao
o número máx
ximo de aplica
ações permitiddas. No caso específico do
o
ATAZ® (Clopirifós), o perío
odo total de e
exposição (nú
úmero de dia
as) a inseticiddas do grupo químico doss
CAPA
ORGA
ANOFOSFOR
RADOS não deve
d
exceder 50% do ciclo
o da cultura ou
o 50% do nnúmero total de
d aplicaçõess
recom
mendadas na bula.
b
- Respe
eitar o intervallo de aplicaçã
ão para a reuti lização do CA
APATAZ® (Clo
opirifós) ou ouutros produtos
- do Grrupo 1 quando
o for necessário;
- Semp
pre que possível, realizar as aplicaçõe
es direcionada
as às fases mais suscetívveis das pragas a serem
m
contro
oladas;
- Adota
ar outras táticas de controlle, previstas n
no Manejo Integrado de Pragas
P
(MIP) ccomo rotação
o de culturas,
contro
ole biológico, controle
c
por co
omportamento
o etc., sempre
e que disponível e apropriaddo;
- Utiliza
ar as recomen
ndações e da modalidade
m
de
e aplicação de
e acordo com a bula do prodduto;
- Semp
pre consultar um
u Engenheirro Agrônomo para o direcio
onamento das
s principais esstratégias reg
gionais para o
manejjo de resistênccia e para a orientação técn
nica na aplicaç
ção de inseticiidas;
Informaçõ
ões sobre posssíveis casos de resistência
a em insetos e ácaros devem ser encam
minhados para
a o IRAC- BR
R
(www.iracc-br.org.br), ou
u para o Minis
stério da Agriccultura, Pecuá
ária e Abasteciimento (www.aagricultura.go
ov.br).
INFORMA
AÇÕES SOBR
RE MANEJO INTEGRADO
O:
Incluir outros métodos de controle de
d insetos (exx. Controle Cultural, biológic
co, etc..) denttro do program
ma de Manejo
o
o de Pragas (M
MIP) quando disponível
d
e ap
propriado.
Integrado
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
S
– AGÊ
ÊNCIA NACIO
ONAL DE VIG
GILÃNCIA SA
ANITÁRIA
DADOS RELATIVOS
S À PROTEÇÃ
ÃO DA SAÚDE
E HUMANA:
ANTES DE USAR O PRODUTO, L
LEIA COM AT
TENÇÃO AS INSTRUÇÕES
S DA BULA.
UÇÕES GERA
AIS:
PRECAU
- Produto
o para uso exc
clusivamente
e agrícola.
- O manu
useio do produ
uto deve ser re
ealizado apen as por trabalh
hador capacita
ado.
- Não com
ma, não beba e não fume durante o manu
useio e a aplic
cação do prod
duto.
- Não tran
nsporte o prod
duto juntamen
nte com alimen
ntos, medicam
mentos, rações
s, animais e ppessoas
- Não ma
anuseie ou aplique o produto
o sem os Equ ipamentos de
e Proteção Individual (EPI) rrecomendados
s.
ntos com vaza
amentos ou de
efeitos e não desentupa bic
cos, orifícios e válvulas com
m a boca.
- Não utiliize equipamen
- Não utiilize Equipamentos de Pro
oteção Individu
nificados, úmid
dos, vencidoss ou com vida útil fora da
a
ual (EPI) dan
especifica
ação. Siga as recomendaçõ
ões determina
adas pelo fabriicante.
- Não aplique o produto perto de escolas, residê
ências e outro
os locais de permanência
p
dde pessoas e de áreas de
e
criação - e animais. Sig
ga as orientaç
ções técnicas e
específicas de
e um profissional habilitado .
- Caso o
ocorra contatto acidental da pessoa ccom o produtto, siga as orientações
o
ddescritas em PRIMEIROS
S
SOCORR
ROS e procure
e rapidamente
e um serviço m
médico de eme
ergência.
- Mantenh
ha o produto adequadamen
a
nte fechado, e
em sua embala
agem original, em local tranncado, longe do
d alcance de
e
crianças e de animais.
- Os Equ
uipamentos de
e Proteção Ind
dividual (EPI) recomendado
os devem serr vestidos na seguinte orde
em: macacão,
botas, avental, máscarra, óculos, touca árabe e luvvas.
bricante do Eq
quipamento de Proteção In
ndividual (EPII) com relação à forma de
e
- Seguir as recomendações do fab
limpeza, cconservação e descarte do EPI danificad
do.
PRECAU
UÇÕES DURA
ANTE O MANU
USEIO ou PR
RECAUÇÕES DURANTE A PREPARAÇÃ
ÃO DA CALD
DA:
- Equipam
mentos de Prroteção Individ
dual (EPI): m
macacão de algodão com tratamento hiddrorrepelente com mangass
comprida
as passando por
p cima do punho das luva
as e as perna
as das calças por cima dass botas; botas de borracha;
mpermeável; máscara
m
com filtro combina
ado (filtro mec
cânico classe P2); óculos dde segurança com proteção
o
avental im
lateral, to
ouca árabe e lu
uvas de nitrila.
- Manuse
eie o produto
o em local aberto
a
e venttilado, utilizan
ndo os Equip
pamentos de Proteção Ind
dividual (EPI))
recomend
dados.
- Ao abrirr a embalagem
m, faça-o de modo
m
a evitar rrespingos.
nais de segura
ança podem ser
s adotadas pelo técnico rresponsável pelo
p
manuseio
o
Além dissso, recomendações adicion
ou preparração da calda
a, em função do método utiilizado ou da adoção
a
de me
edidas coletivaas de segurança.
UÇÕES DURA
ANTE A APLIC
CAÇÃO DO P
PRODUTO:
PRECAU
- Evite o m
máximo possíível, o contato com a área trratada.
- Aplique o produto som
mente nas dos
ses recomend
dadas e obserrve o intervalo
o de segurança
ça (intervalo de
e tempo entre
e
aplicação e a colheita).
c
a última a
- Não pe
ermita que an
nimais, criança
as ou qualque
er pessoa nã
ão autorizada entrem na áárea em que estiver
e
sendo
o
aplicado o produto.
- Não aplique o produto na presenç
ça de ventos fortes e nas horas mais quentes
q
do diaa respeitando
o as melhoress
ão.
condiçõess climáticas para cada regiã
- Verifique a direção do vento e aplique de modo
o a não entrarr em contato, ou permitir quue outras pessoas também
m
m contato com
m a névoa do produto; e
entrem em
- Equipam
mentos de Prroteção Individ
dual (EPI): m
macacão de algodão com tratamento hiddrorrepelente com mangass
comprida
as passando por
p cima do punho das luva
as e as perna
as das calças por cima dass botas; botas de borracha;
mbinado (filtro mecânico cla
asse P2); óculos de segurança com prote
teção lateral; touca
t
árabe e
máscara com filtro com
luvas nitriila.
Recomen
ndações adicio
onais de segu
urança podem
m ser adotadas pelo técnico
o responsávell pela aplicaçã
ão em função
o
do métod
do utilizado ou da adoção de
e medidas col etivas de segurança.
PRECAU
UÇÕES APÓS
S A APLICAÇÃ
ÃO DO PROD
DUTO:
- Sinaliza
ar a área tratad
da com os diz
zeres: “PROIB
BIDA A ENTRA
ADA, ÁREA TRATADA”
T
em
manter os avis
sos até o finall
do períod
do de reentrad
da.
- Evite ao
o máximo posssível o contato
o com a área ttratada. Caso
o necessite entrar na área trratada com o produto antess
do términ
no do intervalo
o de reentrada
a, utilize os Eq
quipamentos de
d Proteção In
ndividual (EPI)) recomendados para o uso
o
durante a aplicação.
- Não pe
ermita que animais, criança
as ou qualque
er pessoa não autorizada entrem em ááreas tratadas
s logo após a
aplicação
o.
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- Aplique o produto som
mente nas dos
ses recomend
dadas e obserrve o intervalo
o de segurança
ça (intervalo de
e tempo entre
e
a última a
aplicação e a colheita).
c
- Antes d
de retirar os Equipamentos
E
s de Proteção Individual (E
EPI), sempre lave as luvas ainda vestida
as para evitarr
contaminação.
ha o restante do produto ad
dequadamente
e fechado em
m sua embalag
gem original, eem local trancado, longe do
o
- Mantenh
alcance d
de crianças e animais.
a
- Tome ba
anho imediata
amente após a aplicação do
o produto e tro
oque as roupa
as.
- Lave ass roupas e os Equipamentos
s de Proteção
o Individual (EPI) separados
s das demais roupas da fam
mília. Ao lavarr
as roupass, utilizar luvass e avental im
mpermeáveis.
- Após ca
ada aplicação do produto faça a manuten
nção e a lavagem dos equip
pamentos de aaplicação.
- Não reu
utilizar a emba
alagem vazia.
utilize Equip
- No de
escarte de embalagens,
e
pamento de Proteção Individual (EP I): macacão de algodão
o
hidrorrepe
elente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas
s de borracha.
- Os Equ
uipamentos de Proteção In
ndividual (EP I) recomenda
ados devem ser
s retirados na seguinte ordem: touca
a
árabe, ócculos, botas, macacão,
m
luvas e máscara.
- A manuttenção e a lim
mpeza do EPI devem ser rea
alizadas por pessoa
p
treinad
da e devidameente protegida.
ndações adicio
onais de segu
urança podem
m ser adotadas pelo técnico
o responsávell pela aplicaçã
ão em função
o
Recomen
do métod
do utilizado ou da adoção de
e medidas col etivas de segurança.

ERIGO
PE

Tóxico se ingerido
Provoca irrritação à pelle
Provoca
P
irritaação ocular grave
g
Nocivo
o se inalado

PRIMEIR
ROS SOCORR
ROS: procure imediatamentte um serviço médico de em
mergência levvando a embalagem, rótulo,
bula, folheto informativvo e/ou receitu
uário agronôm ico do produto
o.
o: Se engolir o produto, nã
ão provoque vômito, excetto quando ho
ouver indicaçãão médica. Caso o vômito
o
Ingestão
ocorra na
aturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para
a beber ou com
mer.
Olhos: A
ATENÇÃO: O PRODUTO PROVOCA
P
IRR
RITAÇÃO OC
CULAR GRAV
VE. Em caso dde contato, lav
ve com muita
a
água corrrente, durante
e pelo menos 15 minutos. E
Evite que a ág
gua de lavagem entre no ouutro olho. Cas
so utilize lente
e
de contatto, deve-se rettirá-la.
TENÇÃO: O PRODUTO PROVOCA
P
IR
RRITAÇÃO À PELE. Em caso de conntato, tire tod
da a roupa e
Pele: AT
acessório
os (cinto, pulse
eira, óculos, re
elógio, anéis, etc.) contaminados e lave a pele com m
muita água corrente e sabão
o
neutro, po
or pelo menoss 15 minutos.
Inalação: Se o produto
o for inalado (““respirado”), le
eve a pessoa para um locall aberto e venttilado.
INTOXIC
CAÇÕES POR
R CAPATAZ®
INFO
ORMAÇÕES MÉDICAS
M
Grupo químico
Classe to
oxicológica
Vias de e
exposição
Toxicociinética

Toxicodiinâmica

CLORPIRIFÓS: organoffosforado.
Categoria
a 3 – PRODUT
TO MODERAD
DAMENTE TÓ
ÓXICO
Dérmica e inalatória.
Outras via
as potenciais d
de exposição, como oral e ocular,
o
não sãão relevantes considerando
c
a indicação de uso do p
produto e dos EPIs apropriados.
Clorpirifós: o clorpirifós apresentou baixa
b
absorção pela via déérmica em hum
manos (cerca
de 2%). A substância é altamente ab
bsorvida atrav
vés da inalatóória. Em ratos
s, o clorpirifós
foi rápida e extensivam
mente absorvid
do pela via ora
al (mais de 900% da dose administrada).
a
Esta subs
stância é mod
derada a exte
ensivamente biotransformad
b
da através de
e reações de
oxidação e hidrólise. E
Entre seus metabólitos
m
identificados nna excreta es
stão os seus
derivados glicuronidado
os (cerca de 80%) e sulffatados (cercaa de 5%) alé
ém do 3,5,6tricloro-2-p
piridil fosfato ((3,5,6-TCP; cerca
c
de 12%). A eliminaçãão do clorpiriffós, em ratos
ocorreu ra
apidamente (d entro de 72 horas) predominantemente aatravés da urin
na (68 – 93%
da dose administrada)
a
e das fezes (6 – 15% da dose adminnistrada). Estta substância
apresentou baixo poten cial de bioacu
umulação em ratos.
r
Clorpirifós: O clorpirifós inibe a enzim
ma acetilcolinesterase, o quee impede a de
egradação do
smissor acetilccolina, resulta
ando em uma hiperestimulaçção do órgão efetor devido
neurotrans
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Sintoma
as e sinais
clínicos

Diagnós
stico

ao acumu
ulo de acetilccolina na term
minação nerv
vosa. Isto afeeta o controle normal da
transmissã
ão de impulso
os nervosos da
as fibras nervosas para as células musculares lisas e
esqueléticas, para célu
ulas secretora
as e para gâ
ânglios autônnomos e siste
ema nervoso
central (S
SNC), causa
ando efeitos muscarínicos
s (sistema nervoso parrassimpático),
nicotínicos
s (sistema ne rvoso simpático e motor) assim
a
como eefeitos no sistema nervoso
central.
SINTOMA
AS DE ALA
ARME: Diarre
eia, incontinência urináriaa, miose, broncospasmo,
broncorreia, êmese, laccrimejamento, salivação e su
udorese.
ós é um inibiidor da enzim
ma acetilcolineesterase. Os sintomas de
Clorpirifós: o clorpirifó
intoxicação podem surg
gir em poucos
s minutos ou em até 12 hhoras após a exposição. A
intensidade dos sintoma
as depende da toxicidade, da quantidadee, da taxa de absorção, da
taxa de biotransformaçção e da frequência de ex
xposição à suubstância e de
e exposições
prévias a outros
o
inibidorres da colines
sterase.
Exposição
o cutânea: E
Em contato com a pele, o clorpirifós poode causar irrritação, com
ardência e vermelhidão .
Exposição
o respiratóriia: Quando in
nalado, o clo
orpirifós pode causar irrita
ação no trato
respiratório e efeitos ccolinérgicos devido
d
a inibição da enzi ma acetilcolin
nesterase. O
nicos, nicotíniccos e no sistema nervoso
quadro clíínico é consti tuído por efeitos muscarín
central.
m
m
colinérgica
c
ouu parassimpatticomimética):
(síndrome muscarínica,
- Efeitos muscarínicos
hipersecre
eção glandula
ar (sialorreia, lacrimejamento, broncorrreia e sudore
ese), vômito,
diarreia, cólicas
c
abdom
minais, bronco
oespasmo, miiose puntiform
me e paralític
ca com visão
borrada, bradicardia,
b
ce
efaleia, incontinência uriná
ária. A sudoreese severa po
ode provocar
desidrataç
ção e hipovole
emia e hipoten
nsão graves, resultando em choque.
- Efeitos nicotínicos (síndrome nicotínica):
n
midríase, hipeertensão arterial, mialgia,
fasciculaçõ
ões muscula res, tremores
s e fraqueza
a, que são, em geral, in
ndicativos de
gravidade. Pode haver paralisia de musculatura
m
respiratória
r
levvando à mortte por parada
respiratória. Taquicardia
a e hipertens
são arterial po
odem manifesstar-se e sere
em alteradas
pelo efeito
o muscarínico..
- Efeitos sobre
s
o SNC
C (síndrome neurológica):
n
ansiedade, ag
agitação, confusão mental,
ataxia, dep
pressão de ce
entros cardiorrrespiratórios, convulsões
c
e ccoma.
Sindrome intermediária
a: A síndrome
e intermediária
a ocorre de 112 horas a 7 dias após a
arecimento de
e fraqueza muuscular proxim
mal e paralisia
exposição e é caracterizzada pelo apa
dos nervo
os cranianoss, sem altera
ações sensitivas. Podem ocorrer sinttomas como
dificuldade
e para respira
ar, movimentar o pescoço
o e levantar a cabeça, ofttalmoparesia,
movimento
os oculares lentos, dificu
uldade para deglutir, fraqqueza das extremidades,
e
arreflexia e paralisia da musculatura respiratória.
Polineurop
patia tardia: A
Aparece de 6 a 21 dias após a exposiição, os sinto
omas incluem
dores mu
usculares, fra
aqueza distal progressiva
a, ataxia e diminuição dos reflexos
quadriplegia, perda da
tendinosos
s, seguidos de paralisia
a flácida, espaticidade,
e
sensibilida
ade, sensação
o de queimação e formigamento. Em casos mais graves pode
progredir para
p
paralisia completa, pro
oblemas respirratórios e morrte.
Exposição
o ocular: Em
m contato com
m os olhos, po
ode causar veermelhidão, do
or, constrição
na pupilar e visão turva..
Exposição
o oral: A inge
estão pode prrovocar saliva
ação excessivva, náusea, vô
ômito, cólicas
abdominaiis e diarreia e também pod
dem ocorrer efeitos
e
colinérg
rgicos devido a inibição da
enzima ac
cetilcolinestera
ase conforme descrito no ite
em “exposiçãoo inalatória”.
Efeitos crônicos: É im
mprovável qu
ue esta substância apresennte potencial cancerígeno
para huma
anos com basse nos resultados negativos
s em estudos em ratos e ca
amundongos.
Em diversos estudos su
ubcrônicos e crônicos
c
com o clorpirifós cconduzidos em
m humanos, a
d
acetilcolin
nesterase fo
oi considerad
do o efeito//endpoint mais sensível
inibição da
independe
ente do tempo
o de exposição
o.
O diagnóstico é estab
belecido pela
a confirmação
o da exposiçção e de qu
uadro clínico
compatíve
el, associado o
ou não à redução da ativida
ade da colinessterase. Queda em 25% ou
mais de sua
s
atividade original indic
ca exposição recente impoortante. Qued
da de 50% é
geralmente associada à exposição
o intensa. É importante rressaltar que a atividade
ásica varia fissiologicamentte durante o dia e de um
m indivíduo para
p
outro. A
colinesterá
identificação das substtâncias e seu
us metabólitos
s no sangue e urina podem evidenciar
acilmente realizável. Outros
s controles doo estado de sa
aúde incluem:
exposição, mas não é fa
dosagens de eletrólitoss, glicemia, crreatinina, amiilase pancreáática e enzima
as hepáticas,
mo gasometriia, ECG (prolongamento do
d segmento QT) e RX tórax
t
(edema
assim com
pulmonar e aspiração).
ença de sina
ais e sintom
mas indicativo
os de intoxiicação, trate o paciente
Na prese
imediatam
mente, não con
ndicionando o início do trata
amento à conffirmação laborratorial.
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Tratamento

Convém considerar
c
a possibilidade
e de associa
ação do orgaanofosforado com outros
agentes químicos, o qu
ue pode altera
ar ou potencializar os efeittos tóxicos ob
bservados no
nico.
quadro clín
CUIDADO
OS para os prestadores
s de primeirros socorross: a pessoa que presta
atendimen
nto ao intoxxicado, espe
ecialmente du
urante a addoção das medidas de
descontam
minação, deve
erá estar prote
egida por equipamento de ssegurança, de
e forma a não
se contam
minar com o agente tóx
xico. Remover roupas e acessórios e proceder
descontam
minação cuida
adosa da pele
e (incluindo prregas, cavidaddes e orifícios) e cabelos,
com água abundante e sabão.
star protegido, utilizando luvas, bota
as e avental
O profissional de saú
úde deve es
impermeáv
veis.
o do pacien
nte: As mediidas gerais devem estar
Tratamento geral e estabilização
s à estabiliza
ação do pac
ciente com avaliação
a
de sinais vitais
s e medidas
orientadas
sintomáticas e de manu
utenção das fu
unções vitais (frequência
(
caardíaca e resp
piratória, além
de pressão arterial e te
emperatura co
orporal). Estab
belecer via enndovenosa. Avaliar
A
estado
de consciê
ência.
Sucção de sec
creções orais
Proteção das vias aérreas: Garantirr uma via aérea patente. S
sário. Administtrar oxigênio conforme
c
nece
essário para m
manter adequada perfusão
se necess
tecidual. Em caso de
e intoxicação grave, pode
e ser necesssária ventilaçã
ão pulmonar
assistida.
Medidas de
d descontam
minação e tra
atamento:
Exposição
o Oral:
- Lavagem
m gástrica: con
nsiderar a lav
vagem gástrica
a somente appós ingestão da
d substância
em uma quantidade pottencialmente perigosa à vid
da e se puderr ser realizada
a logo após a
ingestão (g
geralmente de
entro de 1 horra).
- Carvão ativado: Ava
aliar a neces
ssidade de administração de carvão ativado
a
após
m grandes qua
antidades. Se necessário, aadministrar um
ma suspensão
exposição recente e em
de carvão
o ativado em
m água (240
0 mL de ág
gua/30 g dee carvão). Dose usual adultos/ad
dolescentes: 2
25 a 100 g; criianças 25 a 50 g (1 a 12 annos) e 1 g/kg (menos de 1
ano de ida
ade).
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Exposição
o Inalatória:
Remover o paciente pa
ara um local arejado.
a
Monitorar quanto a alterações re
espiratórias e
perda de consciência. Se ocorrer tosse ou difiiculdade resppiratória, avaliar quanto à
irritação do
d trato respiiratório, edem
ma pulmonar, bronquite ouu pneumonia. Administrar
oxigênio e auxiliar na ve
entilação, confforme necessário.
o Dérmica:
Exposição
Remover as roupas co
ontaminadas e lavar a área
a exposta com
m água em abundância
a
e
e a irritação ou
u dor persistirr, o paciente deve ser encaaminhado parra tratamento
sabão. Se
específico.
Exposição
o ocular:
Lavar os olhos
o
exposto
os com grande quantidade de água ou solução salina 0,9% (soro
fisiológico)) à temperattura ambiente
e por, pelo menos,
m
15 m
minutos. Se irritação, dor,
inchaço, la
acrimejamento
o ou fotofobia
a persistirem, o paciente deeve ser encam
minhado para
tratamento
o específico.
ANTÍDOTO:
a dos efeitos muscarínicos
s, a atropina não age sob
bre os efeitos
Atropina – antagonista
s. Dose de 2
2,0 – 5,0 mg
g em fase attaque (adultoos), e 0,03 a 0,05 mg/kg
nicotínicos
(crianças), aplicada via
a intravenosa
a, a cada 5--10 minutos, até consegu
uir manter a
atropinizaç
ção.
O parâmetro para a ma
anutenção ou suspensão
s
do
o tratamento é clínico, e se baseia ou na
reversão da ausculta
a pulmonar indicativa de
e broncorreiaa e na con
nstatação do
desaparec
cimento da fasse hipersecrettora, ou no ap
parecimento dde sintomas de intoxicação
atropínica (hiperemia de
e pele, boca seca,
s
pupilas dilatadas
d
e taqquicardia).
os sinais de a
atropinização, ajustar a dose de manutennção destes efeitos
e
por 24
Alcançado
horas ou mais. A prresença de taquicardia e hipertenssão não con
ntraindica a
ação. São ind
dicados a su
upervisão e o tratamento sintomático do paciente
atropiniza
pelo menos 48 horas , mas aconse
elha-se mantê
ê-lo em obserrvação por 72
2 horas, com
monitoram
mento cardiorre
espiratória e oximetria
o
de pulso.
p
A ação letal dos orga
anofosforados
pode ser comumente atribuída à insuficiência
a respiratóriaa, pelos mec
canismos de
nstrição, hipe
ersecreção pulmonar,
p
falê
ência da muusculatura re
espiratória e
broncocon
consequen
nte depressão
o do centro re
espiratório porr hipóxia. A ad
dministração
o de atropina
só deverá
á ser realizad a na vigência
a de sintomattologia.
Oximas (pralidoxima
a) – A pra
alidoxima con
nstitui um aantídoto específico para
organofosfforados. Ela desfosforiliz
za e reativa a acetilcolinnesterase. Seu
S
efeito é
importante
e na regressão
o dos efeitos nicotínicos e da
d Síndrome IIntermediária,, mas ela não
age sobre
e os efeitos m uscarínicos. A pralidoxima
a não substittui a atropina. Nos casos
de descon
ntaminação im
mportante, seu
u uso deve se
er iniciado dessde as primeiiras 24 horas
para ser mais
m
efetivo, m
mas a pralidoxima pode se
er aportada m
mais tarde, em
m especial em
intoxicações por com
mpostos lipossolúveis. Concentrações terapêuticas devem ser
mantidas para restabe
elecer o máx
ximo da ativid
dade enzimáttica até a eliminação do
clorpirifós.
Dose de ataque:
a
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A dose rec
comendada é de 1 a 2g (ad
dultos) e 20 a 40 mg/kg (crrianças), diluíd
dos em 100 a
150 mL de
e soro fisiológ ico e aplicada
a via endoveno
osa em 30 minnutos. Essa dose
d
pode ser
repetida uma
u
hora de
epois se a fra
aqueza musc
cular ou diafrragmática e o coma não
melhorarem. Depois, administra-se
e de 6 a 12 horas d urante 24 a 48 horas.
dosagem pode
e ser mantida por períodoss mais longos, dependendo
Ocasionalmente, essa d
ade do caso.
da gravida
A pralidox
xima pode ca
ausar bloqueio
o neuromuscu
ular, se utilizaada em altas
s doses, com
taquicardia
a, lanrigoespa
asmo, rigidez muscular,
m
náu
usea, cefaleia e tontura.
Se ocorrer convulsões, o paciente pode
p
ser tratad
do com benzoodiazepínicos sob controle
médico.
Medidas sintomáticas
s
e de manute
enção:
- Em caso
o de fascicula
ações e convu
ulsões, admin
nistrar diazepaam. Realizar o tratamento
adequado em caso de d
distúrbio eletro
olítico.

Contrain
ndicações

Efeitos d
das
interações químicas
ATENÇÃ
ÃO

A indução
o do vômito é contraindica
ada em razão
o do risco dee aspiração e pneumonite
química.
A lavagem
m gástrica é ccontraindicada
a em casos de
e perda de reeflexos proteto
ores das vias
respiratórias ou nível d
diminuído de consciência em
e pacientes não intubado
os; pacientes
com risco
o de hemorra gia ou perfurração gastrinttestinal e inggestão de qua
antidade não
significativ
va.
A diálise e a hemoperfu
usão não são indicadas.
Aminas adrenérgicas
a
só devem ser
s usadas em
e indicaçõees específica
as, devido à
possibilida
ade de hipottensão e fib
brilação cardííaca (morfinaa, succinilcolina, teofilina,
fenotiazina
as e reserpina
a).
O clorpirifó
ós apresenta e
efeitos sinérgiicos com outro
os organofosfo
forados ou carrbamatos.
TELEFON
NES DE EMER
RGÊNCIA PARA INFORMA
AÇÕES MÉDI CAS:
Para notificar o caso e o
obter informaç
ções especializadas sobre o diagnóstico e tratamento,
ligue para o Disque-Into
oxicação: 0800-722-6001.
Rede Nacional de Centrros de Informa
ação e Assistê
ência Toxicolóógica RENACIIAT –
ANVISA/M
MS.
ações por agro
otóxicos e afin
ns estão incluídas entre as Doenças e Ag
gravos de
As intoxica
Notificação
o Compulsória
a. Notifique o caso no Sistema de Informaação de Agrav
vos de
Notificação
o (SINAN/MS)). Notifique no
o Sistema de Notificação
N
em
m Vigilância Sanitária
(Notavisa))
d Emergênc
cia da empres
sa: 0800 701 0450
Telefone de
Endereço
o eletrônico d
da empresa: www.ourofinoa
w
agro.com.br
Correio Eletrônico da empresa: ww
ww.ourofinoagro.com.br/conntato/

Mecanism
mos de Ação
o, Absorção e Excreção pa
ara Animais de
d Laboratóriio:
Vide item
m Toxicocinéticca e Toxicodin
nâmica.
Agudos e Crô
ônicos para Animais
A
de La
aboratório
Efeitos A
Efeitos A
Agudos:
DL50 oral em ratos: 300
0 mg/kg p.c.
DL50 dérm
mica em ratos: >2000 mg/kg
g p.c.
CL50 inala
atória em ratos: 1,38 mg/L/4
4h horas.
Corrosão
o/irritação cutâ
ânea em coelh
hos: IRRITAN
NTE. Foram ob
bservados erittema, edema e escamação
o na pele doss
estados. Houvve regressão de todos os e
efeitos, exceto
o a escamação
o, que ainda fo
foi observada em 2 animaiss
coelhos te
na avaliaçção 14 dias ap
pós a aplicaçã
ão do produto .
Corrosão
o/irritação ocular em coelhos
s: IRRITANTE
E OCULAR GR
RAVE. Foi obs
servada opaciidade cornean
na em 1/3 doss
olhos doss coelhos testa
ados. Todos os
o animais aprresentaram iriite, hiperemia, quemose e ssecreção. Hou
uve regressão
o
de todos os sinais de irrritação dentro
o de 14 dias a
após a aplicação do produto
o.
Sensibilizzação cutânea
a em cobaias: não sensibilizzante.
Mutagenicidade: o pro
oduto não dem
monstrou pote
encial mutagê
ênico no teste
e de mutaçãoo gênica reve
ersa (teste de
e
Ames) ne
em no teste do
o micronúcleo em medula ó
óssea de camu
undongos.
Efeitos c
crônicos:
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Clorpirifóss: o clorpirifó
ós apresentou
u resultados negativos em
m estudos de
e mutageniciddade in vitro e in vivo. É
improvável que esta substância aprresente poten cial canceríge
eno para hum
manos, devido a resultados negativos de
e
de carcinogen
nicidade em ra
atos e camund
dongos. O clorpirifós não ap
presentou pottencial de toxicidade para a
estudos d
reproduçã
ão nem para o desenvolvim
mento pré-nata
al.
Os organ
nosfosforados são rapidamente biotransfformados e excretados,
e
e a intoxicaçãoo subaguda ou
u crônica são
o
raras. No
o entanto, into
oxicações agu
udas ou a exxposição crôniica podem lev
var a efeitos adversos tard
dios. Como a
reversibiliidade da inibiição da acetic
colinesterase ocorre de forrma lenta parra os organofo
fosforados, po
ode haver um
m
acúmulo deste efeito. Em diverso
os estudos ssubcrônicos e crônicos co
om o clorpiriffós conduzido
os em ratos,,
ongos, coelhoss, cães e hum
manos, a inib
bição da acetilcolinesterase
e foi consideraado o efeito/e
endpoint maiss
camundo
Com base ness
ses efeitos, fo
oi estabelecidoo o NOAEL de
e 1 mg/kg/p.c.
sensível iindependente do tempo de exposição. C
/dia no esstudo de 90 diias em ratos pela
p
via oral.
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INSTITUTO BRASILEIRO
O DO MEIO AM
MBIENTE E DOS
D
RECURS
SOS NATURA
AIS RENIVÁVEIS
DADOS
S RELATIVOS
S à PROTEÇÃ
ÃO DO MEIO EMBIENTE
CAUÇÕES DE
D USO E ADVERTÊNC
A
CIAS QUANT
TO AOS CUIDADOS DE
E PROTEÇÃO
O AO MEIO
O
1. PREC
AMBIENT
TE:
- Este produto
o é:
 - Altam
mente Perigoso ao Meio Am
mbiente (CLAS
SSE I).
 - MUIT
TO PERIGOSO
O AO MEIO AMBIENTE
A
(C
CLASSE II).
 - Periggoso ao Meio Ambiente
A
(CLASSE III).
 - Poucco Perigoso aoo Meio Ambien
nte (CLASSE IV).
- Estee produto é ALLTAMENTE BIOACULMUL
B
LÁVEL.
- Estee produto é ALLTAMENTE TÓXICO
T
para organismos aquáticos
a
(microcrustáceos e peixes).
- Estee produto é ALLTAMENTE TÓXICO
T
para aves.
- Estee produto é ALTAMENTE
A
TÓXICO
T
para
a abelhas, pod
dendo atingir outros insetoss benéficos. Não
N aplique o
prod
duto no períod
do de maior visitação das ab
belhas.
- Evitee a contaminaação ambientaal – Preserve a Natureza.
- Nãoo utilize equipaamento com vazamento.
- Nãoo aplique o prooduto na preseença de ventoos fortes ou naas horas mais quentes.
- Apliqque somente as doses recoomendadas.
- Nãoo lave as embbalagens ou equipamento
e
aplicador em lagos, fontes
s, rios e demaais corpos d’á
água. Evite a
conttaminação da água.
- A deestinação inaddequada de embalagens ouu restos de prrodutos ocasioona contaminaação do solo, da água e doo
ar, p
prejudicando a fauna, a flora
a e a saúde d as pessoas.
- Nãoo execute aplicação aérea de agrotóxicoos em áreas situadas a um
ma distância iinferior a 500
0 (quinhentos))
metros de povoaçção e de man
nanciais de ca
aptação de ág
gua para abas
stecimento púbblico e de 250
0 (duzentos e
cinq
quenta) metro
os de manan
nciais de águ
ua, moradias isoladas, ag
grupamentos de animais e vegetação
o
susccetível a dano
os.
- Obsserve as dissposições connstantes na legislação estadual
e
e municipal
m
conncernentes às
à atividadess
aero
oagrícolas.
2. INSTR
RUÇÕES DE ARMAZENA
AMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSER
RVAÇÃO E PREVENÇÃO
P
O
CONTRA
A ACIDENTES
S:
- Manntenha o produuto em sua em
mbalagem orig
ginal, sempre fechada.
- O loocal deve ser exclusivo paraa produtos tóxxicos, devendo ser isolado de alimentos,, bebidas, raçõões ou outross
eriais.
mate
- A coonstrução devve ser de alvennaria ou de maaterial não combustível.
- O loocal deve ser ventilado,
v
coberto e ter piso
o impermeável.
- Colooque placa dee advertência com
c
os dizere
es: CUIDADO VENENO.
- Trannque o local, evitando
e
o ace
esso de pesso
oas não autorizadas, princip
palmente criannças.
- Devve haver sem
mpre embalagens adequad
das disponíve
eis, para envo
olver embalaggens rompida
as ou para o
reco
olhimento de produtos
p
vazados.
- Em caso de armaazéns, deverãão ser seguidaas as instruções constantess da NBR 98443 da Associação Brasileiraa
Normas Técniccas - ABNT.
de N
- Obsserve as dispoosições constaantes da legisllação estaduaal e municipal.
3. INSTR
RUÇÕES EM CASO
C
DE ACIDENTES:
- Isolee e sinalize a área contaminnada.
- Conntate as autooridades locais competenttes e a Emppresa OURO FINO QUÍM
MICA S.A. - Telefone de
e
Eme
ergência: 0800
0 707 7022.
- Utilizze equipamennto de proteçção individual -EPI (macaccão impermeáável, luvas e bbotas de borracha, óculoss
prottetores e másccara com filtro
os).
- Em caso de derrrame, estanquue o escoameento, não perrmitindo que o produto enttre em bueiroos, drenos ouu
pos d'água. Siga as instruçõ
ões abaixo:
corp
- PPiso pavimenntado: absorvva o produto ccom serragem
m ou areia, recolha o materiaal com auxílio
o de uma pá e
ccoloque em recipiente
r
lacrado e identifficado devida
amente. O pro
oduto derram
mado não dev
verá mais serr
u
utilizado. Nesste caso, consulte a empre
esa registrante, através do
o telefone inddicado no róttulo para sua
a
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d
devolução e destinação
d
fina
al.
S
Solo: retire ass camadas de
e terra contam
minada até atingir o solo nã
ão contaminaddo, recolha es
sse material e
ccoloque em um
u recipiente lacrado e de
evidamente id
dentificado. Contate a emppresa registrante conforme
e
iindicado acima.
- C
Corpos d'águ
ua: interrompa
a imediatamen
nte a captação
o para o consumo humano ou animal, co
ontate o órgão
o
a
ambiental mais próximo e o centro de e
emergência da empresa, visto
v
que as m
medidas a serrem adotadass
d
dependem da
as proporções do acidente, das características do corrpo hídrico em
m questão e da
d quantidade
e
d
do produto en
nvolvido.
Em caso de incên
ndio, use extintores de pó químico seco (PQS), CO2 ou
o água em fo
forma de neblina, ficando a
or do vento pa
ara evitar intox
xicação.
favo

-

-

CEDIMENTOS
S DE LAVAGE
EM, ARMAZE
ENAMENTO, DEVOLUÇÃO
O, TRANSPO
ORTE E DEST
TINAÇÃO DE
E
4. PROC
TOS IMPRÓP
EMBALA
AGENS VAZIA
AS E RESTOS
S DE PRODUT
PRIOS PARA UTILIZAÇÃO
O OU EM DES
SUSO:
EMBALA
AGEM RÍGIDA
A LAVÁVEL LAVAGEM
L
DA
A EMBALAGE
EM
Durante o procedimen
nto de lavage
em o operad
dor deverá es
star utilizando
o os mesmoss EPI's -Equipamentos de
e
o produto.
Proteção Individual -recomendados para o preparro da calda do
Lavagem (Lav
vagem Manual):
Tríplice L
Esta emb
balagem deverá ser submettida ao processso de Tríplice
e Lavagem, im
mediatamente após o seu esvaziamento,
e
adotando
o-se os seguin
ntes procedime
entos:
Esvazie comp
pletamente o conteúdo da
a embalagem no tanque do
o pulverizadoor, mantendo-a na posição
o
vvertical durantte 30 segundo
os;
A
Adicione água
a limpa à embalagem até 1//4 do seu volu
ume;
T
Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos;;
Despeje a águ
ua de lavagem
m no tanque p
pulverizador;
Faça esta ope
eração três ve
ezes;
Inutilize a emb
balagem plásttica ou metálicca perfurando o fundo.
Lavagem
m sob Pressão
o:
Ao utilizar pulverizadorres dotados de
e equipamento
os de lavagem
m sob pressão
o seguir os segguintes proced
dimentos:
E
Encaixe a emb
balagem vazia
a no local apro
opriado do fun
nil instalado no
o pulverizadorr;
A
Acione o meca
anismo para liberar o jato d
de água;
D
Direcione o jatto de água pa
ara todas as pa
aredes interna
as da embalag
gem, por 30 seegundos;
A água de lavvagem deve se
er transferida para o tanque
e do pulverizad
dor;
IInutilize a emb
balagem plásttica ou metálicca, perfurando
o o fundo.
Ao utilizar equipamento
o independentte para lavage
em sob pressã
ão adotar os seguintes
s
proccedimentos:
IImediatamente
e após o esva
aziamento do conteúdo orig
ginal da emba
alagem, mantêê-la invertida sobre a boca
a
d
do tanque de pulverização, em posição vvertical, durante 30 segundo
os;
M
Manter a em
mbalagem nes
ssa posição, introduzir a ponta do eq
quipamento dde lavagem sob pressão,
d
direcionando o jato de água
a para todas a
as paredes internas da emb
balagem, por 330 segundos;
T
Toda a água de
d lavagem é dirigida direta
amente para o tanque do pulverizador;
IInutilize a emb
balagem plásttica ou metálicca, perfurando
o o fundo.
ENAMENTO DA
D EMBALAG
GEM VAZIA
ARMAZE
Após a re
ealização da Tríplice Lavag
gem ou Lava gem Sob Pre
essão, esta em
mbalagem devve ser armaz
zenada com a
tampa, em
m caixa coletivva, quando ex
xistente, separradamente da
as embalagens
s não lavadass.
O armaze
enamento dass embalagens
s vazias, até sua devoluçã
ão pelo usuário, deve ser eefetuado em local coberto,
ventilado, ao abrigo de chuva e co
om piso imperrmeável, ou no
n próprio local onde são gguardadas as
s embalagenss
cheias.
UÇÃO DA EMB
BALAGEM VA
AZIA
DEVOLU
No prazo
o de até um ano
a
da data da compra, é obrigatória a devolução da
d embalagem
m vazia, com
m tampa, pelo
o
usuário, a
ao estabelecimento onde foi
f adquirido o produto ou
u no local indicado na notaa fiscal, emitida no ato da
a
compra.
produto não te
enha sido tota
almente utiliza
ado nesse pra
azo, e ainda esteja
e
dentro de seu prazo
o de validade,
Caso o p
será facultada a devolu
ução da emba
alagem em até
é 6 meses apó
ós o término do prazo de vaalidade.
o deve guarda
ar o comprovante de devolu
ução para efeitto de fiscalização, pelo prazzo mínimo de um ano apóss
O usuário
a devoluçção da embala
agem vazia.
TRANSP
PORTE
s transporta
adas junto com
m alimentos, bebidas,
b
medi camentos, raç
ções, animaiss
As emballagens vaziass não podem ser
e pessoas.
EMBALA
AGEM RÍGIDA
A NÃO LAVÁV
VEL
ESTA EM
MBALAGEM NÃO
N
PODE SER LAVADA ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM
E
M VAZIA
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O armazenamento da
a embalagem vazia, até su
ua devolução
o pelo usuário
o, deve ser eefetuado em local
l
coberto,,
ventilado, ao abrigo de
e chuva e com piso imperme
eável, no próp
prio local onde
e são guardadaas as embalagens cheias.
o dessa emba
alagem.
Use luvass no manuseio
Essa emb
balagem deve
e ser armazen
nada com sua
a tampa, em caixa
c
coletiva, quando exisstente, separa
adamente dass
embalage
ens lavadas.
DEVOLU
UÇÃO DA EMB
BALAGEM VA
AZIA
No prazo
o de até um ano
a
da data da compra, é obrigatória a devolução da
d embalagem
m vazia, com
m tampa, pelo
o
usuário, a
ao estabelecimento onde foi
f adquirido o produto ou
u no local indicado na notaa fiscal, emitida no ato da
a
compra.
produto não te
enha sido tota
almente utiliza
ado nesse pra
azo, e ainda esteja
e
dentro de seu prazo
o de validade,
Caso o p
será facultada a devolu
ução da emba
alagem em até
é 6 meses apó
ós o término do prazo de vaalidade.
o deve guarda
ar o comprovante de devolu
ução para efeitto de fiscalização, pelo prazzo mínimo de um ano apóss
O usuário
a devoluçção da embala
agem vazia.
PORTE
TRANSP
As emballagens vaziass não podem ser
s transporta
adas junto com
m alimentos, bebidas,
b
medi camentos, raç
ções, animaiss
e pessoas.
EMBALA
AGEM SECUN
NDÁRIA (NÃO
O CONTAMIN ADA)
ESTA EM
MBALAGEM NÃO
N
PODE SER
S
LAVADA
ARMAZE
ENAMENTO DA
D EMBALAG
GEM VAZIA
O armazenamento da
a embalagem vazia, até su
ua devolução
o pelo usuário
o, deve ser eefetuado em local
l
coberto,,
e chuva e com piso imperme
eável, no próp
prio local onde
e são guardadaas as embalagens cheias.
ventilado, ao abrigo de
DEVOLU
UÇÃO DA EMB
BALAGEM VA
AZIA
É obrigattória a devoluçção da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produuto ou no loca
al indicado na
a
nota fisca
al, emitida pelo
o estabelecimento comercia
al.
PORTE
TRANSP
As emballagens vaziass não podem ser
s transporta
adas junto com
m alimentos, bebidas,
b
medi camentos, raç
ções, animaiss
e pessoas.
A destina
ação inadequa
ada das emba
alagens vaziass e restos de produtos
p
no meio
m
ambientee causa a contaminação do
o
solo, da á
água, do ar, prrejudicando a fauna, a flora
a e a saúde da
as pessoas.
DESTINA
AÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIIAS
A destina
ação final dass embalagens
s vazias, apóss a devolução
o pelos usuários, somente poderá ser realizada
r
pela
a
Empresa Registrante ou
o por empres
sas legalmente
e autorizadas pelos órgãos competentes..
BIDO AO US
SUÁRIO A REUTILIZAÇÃ
ÃO E A RE
ECICLAGEM DESTA EMB
BALAGEM VAZIA
V
OU O
É PROIB
FRACION
NAMENTO E REEMBALAG
GEM DESTE P
PRODUTO.
EFEITOS
S SOBRE O MEIO AMBIE
ENTE DECOR
RRENTES DA
A DESTINAÇ
ÇÃO INADEQ
QUADA DA EMBALAGEM
E
M
VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS.
A destina
ação inadequa
ada das emba
alagens vazia s e restos de
e produtos no meio ambiennte causa conttaminação do
o
solo, da á
água e do ar, prejudicando
p
a fauna, a florra e a saúde das
d pessoas.
TOS IMPRÓPR
RIOS PARA UTILIZAÇÃO
U
OU EM DESU
USO
PRODUT
Caso estte produto venha a se tom
mar impróprio para utilizaçã
ão ou em des
suso, consulte
te o registrantte através do
o
telefone indicado no ró
ótulo para sua devolução e d
destinação fin
nal.
A desativvação do produ
uto é feita atra
avés de incine
eração em forn
nos destinado
os para este tippo de operaçã
ão, equipadoss
com câmaras de lavagem de gases efluentes e ap
provados por órgãos
ó
ambientais competeentes.
5. TRANS
SPORTE DE AGROTÓXIC
A
OS, COMPON
NENTES E AF
FINS:
O transp
porte está sujeito às regra
as e aos pro cedimentos estabelecidos
e
na legislaçãoo específica, que inclui o
f
de eme
ergência do prroduto, bem como determina que os aggrotóxicos nã
ão podem serr
acompanhamento da ficha
transporta
ados junto de pessoas, anim
mais, rações, medicamento
os ou outros materiais.
m
ÇÕES ESTAB
BELECIDAS POR ´ROGÃ
ÃO COMPETENTE ESTAD
DUAL, DO D
DISTRITO FE
EDERAL, OU
U
RESTRIÇ
MUNICIP
PAL:
Não há re
estrição.

