
FROWNCIDE 500 SC 

VERIFICAR RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXICOS DO 
PARANÁ

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / MAPA sob nº 07695

COMPOSIÇÃO:
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α – trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine
(FLUAZINAM)............................................................................................500 g/L (50% m/v)
Outros Ingredientes................................................................................755 g/L (75,5% m/v) 

CONTEÚDO: Vide Rótulo.
CLASSE: Fungicida – Acaricida de contato do grupo químico fenilpiridinilamina
TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada

TITULAR DO REGISTRO:
ISHIHARA  BRASIL  DEFENSIVOS  AGRÍCOLAS  LTDA.  -  Rua  Paul  Harris,  326  – 
Indaiatuba, SP – CEP: 13.334-070 Tel.: (19) 3875-7450 / 3885-1526 – Fax: (19) 3894-
5993 – CNPJ: 02.657.037/0001-12 – Registro CFICS/GDSV/CDA nº 341
(*) IMPORTADOR (PRODUTO FORMULADO).

FABRICANTES DO PRODUTO TÉCNICO:
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
(Sede): 3-15, Edobori 1-Chome – Nishi-ku, Osaka 550-0002 – Japão
(Fábrica): 1, Ishihara-Cho, Yokkaichi, Mie, 510-0842 – Japão

SUD ISK – SNPE SA (SISSA) – 146, Route D'Avignon – BP 311-84706 – Sorgues Cedex- 
França

FORMULADORES:
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
(Sede): 3-15, Edobori 1-Chome – Nishi-ku, Osaka 550-0002 – Japão
(Fábrica): 1, Ishihara-Cho, Yokkaichi, Mie, 510-0842 – Japão

SUD ISK – SNPE SA (SISSA) – 146, Route D'Avignon – BP 311-84706 – Sorgues Cedex- 
França

IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS – Av. Liberdade, 1701 – B. Cajuru do Sul – 
Sorocaba, SP – CEP: 18.087-170 – Tel/Fax: (15) 3235-7700 – CNPJ: 61.142.550/0001-30 
– Registro CFICS/GDSV/CDA nº 008

BASF S.A.
Avenida Brasil, 791- Guaratinguetá, SP – CEP: 12.521-140 – TEL/Fax.: (12) 3128-1200 – 
CNPJ: 48.539.407/0002-07 – Registro CFICS/GDSV/CDA nº 487
Rodovia Presidente Dutra km 300,5 – Resende, RJ – CEP: 27.537-000 – Tel/Fax.: (24) 
3358-1000 – CNPJ: 48.539.407/0005-41 – Licença de Operação nº 484/98

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA – Rodovia SP-322, km 130 -  Paulínia, SP 
– CEP: 13140-000 – TEL/FAX: 0800160210 ou (19) 3874-5800 – CNPJ: 60.744.463/0010-
80 – Registro CFICS/GDSV/CDA nº 453
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FERSOL IND. E COM. LTDA – Rodovia Pres. Castelo Branco, km 68 -  Mairinque, SP – 
CEP: 18120-970 – Tel: (11) 4026-6200 – Fax: (11) 4026-1273 – CNPJ: 47.226.493/0001-
46 – Registro CFICS/GDSV/CDA nº 031

Nº do lote ou partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E 
CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
PROTEJA-SE.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.
Indústria Brasileira

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA - II– ALTAMENTE TÓXICO
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: PRODUTO 

ALTAMENTE PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE – (CLASSE I)

INSTRUÇÕES DE USO:

Trata-se de um fungicida – acaricida a ser utilizado em pulverização nas culturas de bata-
ta, feijão, maçã, morango, pêssego e tomate, e também no tratamento de solo em  pulve-
rização no sulco de plantio na cultura de batata.

CULTURAS, DOENÇAS E PRAGAS CONTROLADAS, DOSES, NÚMEROS, ÉPOCA E 
INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Cultura Doenças e Pragas Doses Época de aplicação

Batata Requeima
(Phytophthora infestans)

0,4 a 0,6 L/ha 
(200 a 300 g de i.a./ha)

Pinta preta
(Alternaria solani)

1,0 L/ha
(500 g de i.a./ha)

Iniciar  logo pós a emergência 
da cultura  e  repetir  a  cada 7 
dias,  usando  um  volume  de 
calda  de  500  a  1000  L/ha. 
Utilizar  o  produto  em  no 
máximo 4 aplicações durante o 
ciclo de cultura.

Rizoctoniose
(Rhizoctonia solani

Sarna pulvurulenta
(Spongospora subterranea)

Sarna Comum
(Streptomyces scabies)

3,0 L/ha
(1500 g de i.a./ha)

ou 
2,0 + 1,0 L/ha

(1000 + 500 g de 
i.a./ha)

Aplicar dose única de 3,0 l/ha 
no sulco durante o plantio,  ou 
aplicar dose parcelada usando 
2,0  L/ha  no  plantio,  mais  1,0 
L/ha redirecionando ao colo da 
planta  antes  da  operação  de 
amontoa.

Mofo Branco
(Sclerotinia sclerotiorum)

1,0 a 1,5 L/ha
(500 a 750 g de i.a./ha)

Realizar a 1ª aplicação dos 30 
aos  40  dias  após  a 
germinação  e  repetir  uma  ou 
duas aplicações a cada 7 a 10 
dias,  usando  um  volume  de 
calda  de  500  a  1000  L/ha. 
Utilizar  o  produto  em  no 
máximo 4 aplicações durante o 
ciclo da cultura.
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Feijão Mofo Branco
(Sclerotinia sclerotiorum)

1,0 a 1,5 L/ha
(500 a 750 g de i.a./ha)

Aplicar  logo  no  início  do 
florescimento. Fazer mais uma 
ou  duas  aplicações  a  cada 
sete ou dez dias,  usando um 
volume  de  calda  de  1000  a 
1500  L/ha.  No  caso  de 
fungigação,  utilizar  a 
velocidade do pivô a 100%.  

Maçã Sarna
(Venturia inaequalis)

100 ml / 100 L de água
(50 g de i.a/100 L de 

água)

Iniciar  no  estádio  C  (pontas 
verdes)  e  repetir  a  cada sete 
dias,  usando  um  volume  de 
calda  de  1000  a  2000  L/ha. 
Utilizar  o  produto  em  no 
máximo 4 aplicações durante a 
safra.

Ácaro vermelho europeu
(Panonychus ulmi)

100 ml / 100 L de água
(50 g de i.a/100 L de 

água)

Aplicar  quando  houver  5 
formas  móveis  por  folha, 
repetindo  a  aplicação  quando 
a  infestação  atingir  estes 
níveis,  usando um volume de 
calda  de  1000  a  2000  L/ha. 
Utilizar  o  produto  em  no 
máximo 4 aplicações durante o 
ciclo da cultura.

Morango Mancha de Mycosphaerella
(Mycosphaerella fragariae)

100 ml / 100 L de água
(50 g de i.a/100 L de 

água)

Iniciar  logo  aos  primeiros 
sintomas e repetir a cada sete 
dias,  usando  um  volume  de 
calda de 1000 L/ha. Utilizar o 
produto  em  no  máximo  4 
aplicações durante  o  ciclo  da 
cultura.

Pêssego Podridão parda
(Monilinia fructicola)

100 ml / 100 L de água
(50 g de i.a/100 L de 

água)

Aplicar  no  início  do 
florescimento e repetir  a cada 
sete dias,  usando um volume 
de calda de 1000 L/ha. Utilizar 
o  produto  em  no  máximo  3 
aplicações durante a safra.

Tomate Requeima
(Phytophthora infestans)

Pinta preta
(Alternaria solani)

100 ml / 100 L de água
(50 g de i.a/100 L de 

água)
ou

1,0 L/ha (500 g de 
i.a./ha)

Iniciar  uma  semana  após  a 
emergência e repetir a cada 7 
dias,  usando  um  volume  de 
calda de 1000 L/ha. Utilizar  o 
produto  em  no  máximo4 
aplicações durante  o  ciclo  da 
cultura.

i.a. = ingrediente ativo

MODO DE APLICAÇÃO:

Batata: Utilizar pulverizador tratorizado ou costal manual com bicos tipo cônico. O volume 
de calda a ser utilizado deverá ser de 500 a 1000 L/ha. Realizar as aplicações com inter-
valos de sete dias.

Quando for realizar a aplicação no sulco de plantio, deve-se aplicar o produto com equipa-
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mentos apropriados acoplados a plantadeira, visando obter um volume de calda suficiente 
para uma boa cobertura dos tubérculos e também de parte do sulco. No caso de plantio 
manual, este tipo de aplicação poderá ser realizada desde que seja feita após os tubércu-
los serem colocados no sulco de plantio e antes do enterrio. A aplicação dirigida ao colo 
da planta deverá ser realizada com pulverizador tratorizado ou costal manual com bicos 
laterais direcionados para esta região.

Feijão: Utilizar pulverizador tratorizado, pulverizador costal manual ou através de sistema 
de irrigação – Pivô central.

−Pulverizador tratorizado ou costal manual: utilizar bicos tipo cônico. O volume de calda a 
ser utilizado deverá se de 1000 a 1500 L/ha. Realizar duas ou três aplicações do produto 
iniciando no florescimento, com intervalos de sete a dez dias.
−Fungigação (via pivô central): a aplicação através do sistema de irrigação deve ser reali-
zada calibrando-se o equipamento injetor que poderá ser por injeção por uma bomba dia-
fragma; por sucção da água; ou através de um injetor na coluna central pivô. Deve-se to-
mar todas as medidas de segurança, utilizando-se válvulas de registro, para que o produ-
to não possa retomar ao manancial aquático, em saco de uma parada do equipamento de 
irrigação. A velocidade do pivô central deverá ser de 10%. Realizar duas ou três aplica-
ções do produto iniciando no florescimento, com intervalos de sete a dez dias.

Maçã:  Sarna: Utilizar pulverizador tratorizado ou costal  manual com bicos tipo cônico. 
Aplicar a cada sete dias, usando um volume de calda de 1000 a 2000 L/ha. Ácaros: Apli-
car quando houver 5 formas móveis por folha, repetindo a aplicação quando a infestação 
atingir estes níveis, usando um volume de calda de 1000 a 2000 L/ha.

Morango e Pêssego: Utilizar pulverizador tratorizado ou costal manual com bicos tipo cô-
nico. O volume de calda a ser utilizado deverá ser de 1000 L/ha. Realizar as aplicações 
com intervalos de sete dias.

Tomate: Utilizar pulverizador tratorizado ou costal manual com bicos tipo cônico. O volu-
me de calda a ser utilizado deverá ser de 1000 L/ha. Realizar no máximo três aplicações 
com intervalos de sete dias.

−O sistema de agitação, do produto no tanque, deve ser mantido em funcionamento du-
rante toda a aplicação. Seguir estas condições de aplicação, caso contrário, consultar um 
Engenheiro Agrônomo.

INTERVALO DE SEGURANÇA:
Batata: 14 dias
Feijão: 28 dias
Maçã: 14 dias
Morango: 3 dias
Pêssego: 7 dias
Tomate: 3 dias

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:
Aguardar pelo menos 3 dias. Se houver necessidade de reentrada antes desse período, 
utilizar luvas, botas, calça e camisa de manga longa, pois o produto pode ser irritante à 
pele. Evitar que as pessoas alheias ao trato com a cultura e animais domésticos circulem 
pela área tratada.
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LIMITAÇÕES DE USO:
O produto não causa fitotoxicidade para as culturas recomendadas desde que seguidas 
as recomendações de uso.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM 
UTILIZADOS:
(De  acordo  com  as  recomendações  aprovadas  pelo  órgão  responsável  pela  Saúde 
Humana – ANVISA/MS).

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS:
Vide Modo de aplicação.

DESCRIÇÃO  DOS  PROCESSOS  DE  TRÍPLICE  LAVAGEM  DA  EMBALAGEM  OU 
TECNOLOGIA EQUIVALENTE:
(Vide Dados Relativos à Proteção do Meio Ambiente)

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO, DESTINAÇÃO, 
TRANSPORTE,  RECICLAGEM,  REUTILIZAÇÃO  E  INUTILIZAÇÃO  DAS 
EMBALAGENS VAZIAS:
(Vide Dados Relativos à Proteção do Meio Ambiente)

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E 
DESTINAÇÃO DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA A UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
(Vide Dados Relativos à Proteção do Meio Ambiente)

INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO DE RESISTÊNCIA E MANEJO INTEGRADO DE 
DOENÇAS E PRAGAS:
Qualquer agente de controle de doenças ou de pragas pode ficar menos efetivo ao longo 
do tempo se o alvo desenvolver algum mecanismo de resistência.
Implementando as seguintes estratégias de manejo poderemos prolongar a vida útil do 
produto utilizado:
▪ Qualquer produto par ao controle das doenças ou das pragas, da mesma classe ou me-
canismo de ação, não deve ser utilizado em aplicações consecutivas. Utilizar rotação de 
produtos com mecanismos de ação distintos;
▪ Utilizar os produtos somente na época, na dose e nos intervalos de aplicação recomen-
dados no rótulo ou bula. No caso da recomendação do Frowncide 500 SC para o controle 
de doenças, aplicar o produto sempre de forma preventiva;
▪ Sempre consultar um engenheiro agrônomo para direcionamento sobre as recomenda-
ções locais para o manejo de resistência;
▪ Incluir outros métodos de controle (ex.: Resistência genética, controle cultural, biológico, 
etc.) dentro do programa de manejo integrado, quando disponível e apropriado.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

PRECAUÇÕES GERAIS:

−Produto para uso exclusivamente agrícola
−Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
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−Não manuseie ou aplique o produto com as mãos desprotegidas.
−Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados.
−Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos.
−Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
−Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.

PRECAUÇÕES NA PREPARAÇÃO DA CALDA:

−Use protetor ocular.
−Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente. VEJA PRIMEIROS 
SOCORROS.
−Use luvas de borracha.
−PRODUTO  IRRITANTE  PARA  A  PELE.  Em  alguns  indivíduos  poderá  ocorrer 
sensitização  dérmica  (reação  alérgica).  Ao  contato  do  produto  com  a  pele,  lave-a 
imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Ao contato do produto com  a pele, lave-
a imediatamente, e veja PRIMEIROS SOCORROS. 
−Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.
−Utilize equipamento de proteção individual – EPI: luvas e botas de borracha, macacão de 
algodão impermeável com magas compridas passando por cima do punho das luvas e as 
pernas das calças por cima das botas, avental impermeável, óculos, máscara com filtro de 
carvão ativado.
 
PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:

-Evite ao máximo possível o contato com a área de aplicação.
-Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.
-Aplique o produto somente nas doses recomendadas.
-Utilize equipamento de proteção individual – EPI: luvas e botas de borracha, macacão de 
algodão impermeável com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e 
as pernas das calças por cima das botas,  óculos de proteção,  máscara com filtro de 
carvão ativado e touca árabe.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:

-Não reutilize a embalagem vazia.
-Não entre na área tratada com o produto até o término do período de reentrada (24h).
-Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original em 
local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
-Tome banho imediatamente após a aplicação do produto.
-Troque e lave as suas roupas de proteção separadas das demais roupas da família. Ao 
lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeáveis .
-Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do 
produto.
-Fique  atento  ao  tempo  de  uso  dos  filtros  respiratórios,  seguindo  corretamente  as 
especificações do fabricante.
-No descarte de embalagem utilize equipamento de proteção individual – EPI: luvas e 
botas de borracha, macacão de algodão impermeável.

PRIMEIROS SOCORROS: procure logo o serviço médico de emergência levando a 
embalagem rótulo, bula e receituário agronômico do produto.
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Ingestão: NÃO PROVOQUE VÔMITO. Não administrar leite, álcool, gordura animal ou 
vegetal, pois podem aumentar a absorção.
Olhos: Lave com água em abundância durante 15 minutos. PRODUTO IRRITANTE PARA 
OS OLHOS.
Pele: lave com água e sabão em abundância. PRODUTO IRRITANTE PARA A PELE.
Inalação: transporte o intoxicado para local arejado.
Se o acidentado parar de respirar, faça imediatamente respiração artificial e providencie 
assistência médica de urgência.

ANTÍDOTO: não se conhece antídoto específico.

TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA:  Tratamento sintomático conforme as ocor-
rências clínicas surgirem e segundo sua gravidade.

MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO:
Nenhum caso de intoxicação em seres humanos ocupacionalmente expostos foi relatado 
para o FROWNCIDE 500 SC. Por outro lado, estudos com animais de laboratório eviden-
ciaram que o produto é pouco absorvido pela pele. Quando ingerido, cerca de 29% a 54% 
é absorvido pelo trato gastrintestinal e rapidamente excretado, principalmente via fezes. 
Outra via de excreção é a urina. Não há efeito cumulativo no organismo.

EFEITOS AGUDOS, CRÔNICOS E COLATERAIS:

Efeitos agudos resultantes de ensaios com animais (Produto Formulado):
DL50 via oral: > 5000 mg/kg.
DL50 via dérmica: > 2000 mg/kg.
IRRITAÇÃO DÉRMICA: Considerado irritante à pele. Irritação = 4,5
IRRITAÇÃO OCULAR: Pode causar irritação ocular quando em contato com os olhos.
Estudos realizados com animais  de laboratório  mostram que o  FROWNCIDE 500 SC 
apresenta baixa toxicidade aguda oral  e dérmica e que os seguintes sintomas podem 
ocorrer:
- Diarréia, quando ingerido.
- Pode causar irritação ocular quando em contato com os olhos.
- Quando em contato com a pele pode causar irritação moderada. Em alguns indivíduos 
poderá ocorrer sensitização dérmica (reação alérgica).
Estudos crônicos conduzidos com o Fluazinam não indicam quaisquer efeitos relevantes.

TELEFONES PARA CASOS DE EMERGÊNCIA:

Centro de Controle de Intoxicações-  UNICAMP: (19) 3788-7555 e 3289-2138
ISHIHARA BRASIL DEF. AGRÍC. LTDA: (19) 3875-7450
IHARABRAS S.A. - (12) 3128-1357 OU 0800-112273
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - (19) 3874-5800 ou 0800-160210

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

PRECAUÇÕES  DE  USO  E  ADVERTÊNCIAS  QUANTO  AOS  CUIDADOS  DE 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

Este produto é:
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[ X] – ALTAMENTE PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE. (CLASSE I)
[   ] – Muito perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
[   ] Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III)
[   ] - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)

-Este produto é ALTAMENTE PERSISTNETE no meio ambiente.
-Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos.
-Este produto é ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL em peixes.
-É PROIBIDA a aplicação deste produto em áreas alagadas ou sujeitas a inundação.
-Evite a contaminação ambiental – Preserve a Natureza.
-Não utilize equipamento com vazamentos.
-Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
-Aplique somente as doses recomendadas.
-Não lave  as  embalagens ou equipamento  aplicador  em lagos,  fontes,  rios  e demais 
corpos d’água. Evite a contaminação da água.
-A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação 
do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

INSTRUÇÕES  DE  ARMAZENAMENTO  DO  PRODUTO,  VISANDO  SUA 
CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
-Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada.
-O local  deve ser  exclusivo  para produtos  tóxicos,  devendo ser  isolado de alimentos, 
bebidas, rações ou outros materiais.
-A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
-O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
-Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
-Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
-Deve  haver  sempre  embalagens  adequadas  disponíveis  para  envolver  embalagens 
rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
-Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
-Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:
-Isole e sinalize a área contaminada.
-Contate  as  autoridades  locais  competentes  e  a  Empresa ISHIHARA  BRASIL 
COMERCIAL LTDA.-   telefone de emergência: (0XX19) 3875-7450.
-Utilize o equipamento de proteção individual – EPI (macacão impermeável, luvas e botas 
de PVC, óculos protetor e máscara com filtros).
-Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em 
bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo:

Piso pavimentado:  absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com 
auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate a 
empresa  registrante  através  do  telefone  indicado  no  rótulo  para  a  sua  devolução  e 
destinação final.

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha 
esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a 
empresa registrante conforme indicado acima.

Corpos  d’água:  interrompa  imediatamente  a  captação  para  o  consumo  humano  ou 
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animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, 
visto  que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente,  das 
características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

-Em caso de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, CO2 ou PÓ 
QUÍMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

PROCEDIMENTO DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS 
PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

LAVAGEM DA EMBALAGEM:
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI’s 
–  Equipamentos  de  Proteção Individual  –  recomendados para  o preparo  da calda do 
produto.

•Tríplice lavagem (Lavagem Manual):
Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice lavagem, imediatamente 
após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos:

-  Esvazie  completamente  o  conteúdo  da  embalagem  no  tanque  do  pulverizador, 
mantendo- a na posição vertical durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador;
- Faça esta operação três vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

−Lavagem sob pressão:

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamento de lavagem sob pressão seguir 
os seguintes procedimentos:

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água;
-  Direcione  o  jato  de  água  para  todas  as  paredes  internas  da  embalagem,  por  30 
segundos;
- A água da lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Ao  utilizar  equipamento  independente  para  lavagem  sob  pressão  adotar  os 
seguintes procedimentos:

-  Imediatamente  após  o  esvaziamento  do  conteúdo  original  da  embalagem,  mantê-la 
invertida  sobre  a  boca  do  tanque  de  pulverização,  em  posição  vertical,  durante  30 
segundos;
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob 
pressão, direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 
30 segundos.
- Toda a água da lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.
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ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:
Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem 

deve ser armazenada com tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente 
das embalagens não lavadas.

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve 
ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou 
no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:
No  prazo  de  até  um  ano  da  data  da  compra,  é  obrigatória  a  devolução  da 

embalagem vazia,  com tampa,  pelo  usuário,  ao  estabelecimento  onde foi  adquirido  o 
produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja 
dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 
meses após o término do prazo de validade.

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, 
pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE:
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 

medicamentos, rações, animais e pessoas.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser 

efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no 
próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:
É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o 

produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.

- TRANSPORTE:
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 

medicamentos, rações, animais e pessoas.

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS:
A destinação  final  das  embalagens  vazias,  após  a  devolução  pelos  usuários, 

somente poderá ser realizada pela Empresa Registrante  ou por empresas legalmente 
autorizadas pelos órgãos competentes.

É  PROIBIDO  AO  USUÁRIO  A  REUTILIZAÇÃO  E  A  RECICLAGEM  DESTA 
EMBALAGEM VAZIA OU FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.

EFEITOS  SOBRE  O  MEIO  AMBIENTE  DECORRENTES  DA  DESTINAÇÃO 
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INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTO:
A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio 

ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a 
saúde das pessoas.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
Caso este  produto  venha  a  se  tornar  impróprio  para  utilização  ou  em desuso, 

consulte  o  registrante  através  do  telefone  indicado  no  rótulo  para  sua  devolução  e 
destinação final.

A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para 
este  tipo  de  operação,  equipados  com  câmaras  de  lavagem  de  gases  efluentes  e 
aprovados por órgãos ambientais competentes.

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
O  transporte  está  sujeito  às  regras  e  aos  procedimentos  estabelecidos  na 

legislação específica, que inclui o acompanhamento da ficha de emergência do produto, 
bem como determina que os agrotóxicos não podem ser transportados junto de pessoas, 
animais, rações, medicamentos ou outros materiais.
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