
ORTHENE 750  BR
VERIFICAR AS RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXICOS 

DO PARANÁ

Registrado  no Ministério  da Agricultura,  Pecuária a Abastecimento  – MAPA sob  nº  
02788394

COMPOSIÇÃO:
O,S-dimethyl  acetyphosphoramidothiote  (ACEFATO)...........750g/Kg  (75% m/m)
Ingredientes  Inertes:............................................................250g/Kg  (25% m/m)

PESO LIQUIDO: VIDE RÓTULO

CLASSE: Inseticida  acaricida  sistêmico,  de  contato  e ingestão,  do  grupo  químico  
organosfosforado.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Pó Solúvel

TITULAR DO REGISTO:
HOKKO DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
Rua Jundiaí, 50  – 9º  Andar  – Paraíso – São Paulo/SP – 04001- 904
Tel: (11) 3054  5000  /  Fax (11) 3057  0525
CNPJ:62.182.092/0001- 25
Cadastro  da empresa no Estado de São Paulo – ADASEP nº009
www.hokko.com.br   – hokkoresponde@hokko.com.br  

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
Arysta Lifescience Corporation
8- 1, Akashi- co, Chuo- Ku, Tokyo,  104- 6501  – Japão

FORMULADOR:
HOKKO DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA E AGROPRECUARIA LTDA
Rodovia Sorocaba – Pilar do Sul, Km 122  – Salto de Pirapora/SP – 18160- 000
Tel/Fax:  (15) 3292  1161
CNPJ:62.182.092/0012- 88
Cadastro  da  empresa no Estado de Salto Pirapora/SP – ADAESP nº  476
 

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

VIDE O RÓTULO

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULA, 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.

Industria  Brasileira.
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CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA IV – POUCO TÓXICO
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL III  

PRODUTO PERIGOSOS AO MEIO AMBIENTE

RECOMENDAÇÕES:

CULTURA NOME CIENTIFICO NOME COMUM DOSAGEM
ALGODÃO Aphis gossypii (PULGÃO DO 

ALGODOEIRO)
0,5  – 0,75  kg/hg. - (375- 563  g 

i.a.)

Tetranychus urticae (ÁCARO RAJADO) 0,5  – 0,75  kg/hg. - (375- 563  g 
i.a.)

Heliothis virescens (LAGARTA DAS 
MAÇÃS)

1,0  – 1,5  kg/ha.- (750- 375  g 
i.a.)

Frankliniella  
schultezei;  
Caliothrips  
brasiliensis

(TRIPES) 0,4  – 0,5  kg/ha.- (300- 375  g 
i.a.)

Alabama argillacea (CORUQUERÊ DO 
ALGODOEIRO)

0,4  – 0,5  kg/ha.- (300- 375  g 
i.a.)

AMENDOIM   Enneothrips flavens; 
Caliothrips  
brasiliensis

(TRIPES) 0,4  – 0,5  kg/ha.- (300- 375  g 
i.a.)

Empoasca kraemeri (CIGARRINHA 
VERDE)

0,4  – 0,5  kg/ha.- (300- 375  g 
i.a.)

Stegasta bosquella (LAGARTA DO 
PESCOÇO 

VERMELHO)

0,5  – 1,0  kg/ha.- (375- 750  g 
i.a.)

BATATA Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 100g/100L  d’água com 400–
600  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Macrosiphum  
euphorbiae

(PULGÃO DAS 
SOLANÁCEAS)

100g/100L  d’água com 400–
600  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Empoasca kraemeri (CIGARRRINHA 
VERDE)

100g/100L  d’água com 400–
600  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Phthorimaea  
operculella

(TRAÇA DA 
BATATINHA)

100g/100L  d’água com 400–
600  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Spodoptera  
frugiperda

(LAGARTA MILITAR) 100g/100  L de água com 750  – 
1500  L de calda/h  (75 g.i.a.)
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COUVE- FLOR Brevicoryne brassicae (PULGÃO DA 
COUVE)

100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

Plutella  maculipennis (TRAÇA DA COUVE) 100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

BRÓCOLI Brevicoryne brassicae (PULGÃO DA 
COUVE)

100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

Plutella  maculipennis (TRAÇA DA COUVE) 100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

REPOLHO Brevicoryne brassicae (PULGÃO DA 
COUVE)

100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

Plutella  maculipennis (TRAÇA DA COUVE) 100g/100  L de água com 750  – 
1000  L de calda/h  (75 g.i.a.)

FEIJÃO Hedylepta  indicata (LAGARTA 
ENROLADEIRA DAS 

FOLHAS)

0,5  – 1,0  kg/ha.- (375- 750  g 
i.a.)

Caliothrips  
brasiliensis

(TRIPES DO 
PRATEAMENTO)

1,0  kg/ha. - (750  g i.a.)

Bemisia tabaci (MOSCA BRANCA) 0,2  – 0,50  kg/ha.- (150- 375  g 
i.a.)

Empoasca kraemeri (CIGARRINHA 
VERDE)

0,2  – 0,50  kg/ha.- (150- 375  g 
i.a.)

Diabrotica speciosa (VAQUINHA VERDE 
AMERELA)

0,5  – 1,0  kg/ha.- (375- 750  g 
i.a.)

FUMO Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 0,5  – 1,0  kg/ha.- (375- 750  g 
i.a.)

Thrips tabaci (TRIPES DO FUMO) 0,5  – 1,0  kg/ha.- (375- 750  g 
i.a.)

Corecoris  
dentiventris

(PERCEVEJO 
CINZENTO)

0,5  – 1,0  kg/ha.- (375- 750  g 
i.a.)

Heliothis virescens (LAGARTA DAS 
MAÇÃS)

0,75  – 1,5  kg/ha. - (563- 1125  g 
i.a.)

Epitrix  fasciata (PULGA DO FUMO) 0,75  – 1,5  kg/ha. - (563- 1125  g 
i.a.)

Agrotis  ipsilon (LAGARTA ROSCA) 0,7  kg/ha. - (525  g i.a.)

Faustinus cubae (BROCA DO FUMO) 0,5  – 0,8  kg/ha.- (375- 600  g 
i.a.)
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PIMENTÃO Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 100g/100L  d’água com 500–
1000L de calda/ha  (75g  i.a.)

Spodoptera  
frugiperda

(LAGARTA MILITAR) 100g/100L  d’água com 500–
1000L de calda/ha  (75g  i.a.)

SOJA Anticarsia  
gemmatalis

(LAGARTA DA SOJA) 0,2  -  0,5  kg/ha. - (150  – 375  g 
i.a.)

Anticarsia  
gemmatalis

Trichoplusia ni (LAGARTA MEDE 
PALMO)

0,2  -  0,5  kg/ha. - (150  – 375  g 
i.a.)

Piezodorus guildini (PERCEVEJO VERDE 
PEQUENO)

0,8  – 1,0  kg/ha.- (600  -  705  g 
i.a.)

Epinotia  aporema (BROCA DAS 
AXILAS)

0,8  – 1,0  kg/ha.- (600  -  705  g 
i.a.)

Nezara  viridula (PERSEVEJO DA 
SOJA)

0,3- 0,4  Kg/ha.-  (225-
300gi.a/ha)

Caliothrips phaseoli,  
Frankliniella  rodeos,  

F. schultzei

(TRIPES) 0,5  kg/ha. - (375  g i.a.)

Euchistus heros (PERCEVEJO 
MARROM)

0,6  – 1,0  kg/ha.- (450- 750  g 
i.a.)

Hedylepta  indicata (LAGARTA 
ENROLADEIRA DAS 

FOLHAS)

0,6  – 1,0  kg/ha.- (450- 750  g 
i.a.)

TOMATE Myzus persicae (PULGÃO VERDE) 100  g/100  L d’água com 500-
750  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Macrosiphum  
euphorbiae

(PULGÃO DAS 
SOLANACEAS)

100  g/100  L d’água com 500-
750  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Thrips palmi (TRIPES) 100  g/100  L d’água com 500-
750  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Diabrotica speciosa (VAQUINHA VERDE 
AMERELA)

100  g/100  L d’água com 500-
750  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Liriomyza  
huidobrensis

(MINADORA DAS 
FOLHAS)

100  g/100  L d’água com 500-
750  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Heliothis  zea (BROCA GRANDE 
DO FUMO)

100  g/100  L d’água com 750-
1000  L de calda/ha  (75 g i.a.)

Tetranychus evansi (ÁCARO VERMELHO) 100  g/100  L d’água com 750-
1000  L de calda/ha  (75 g i.a.)
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PLANTAS 
ORNAMENTAIS 

(em culturas 
comerciais)

ROSA, 
CRISÂNTEMO E 

CRAVO. 

Capitophorus  
rosarum,  

Macrosiphum  rosae,  
Aphis gossypii

(PULGÕES) 100g/100L  d’água com 400-
600L de calda/ha  (75 g i.a.)

Macrodactylus  
pumilio, Diabrotica  

speciosa

(VAQUINHAS) 100g/100L  d’água com 400-
600L de calda/ha  (75 g i.a.)

Euphoria  lurida,  
Rutela lineola,  

Paraulaca dives

(BESOUROS) 100g/100L  d’água com 400-
600L de calda/ha  (75 g i.a.)

Thrips tabaci,  
Heliothips  

haemorrthoidalis,  
Taenio thrips simplex

(TRIPES) 100g/100L  d’água com 400-
600L de calda/ha  (75 g i.a.)

Tetranychus  
desertorum

(ÁCAROS 
VERMELHOS)

100g/100L  d’água com 400-
600L de calda/ha  (75 g i.a.)

Calopistria  
floridensis

(LAGARTA) 100g/100L  d’água com 400-
600L de calda/ha  (75 g i.a.)

CITRUS Selenaspidus  
articulatus, Parlatoria  

pergandii

(COCHONILHA) 75g/100L  d’água c/15- 30L de 
calda/planta.- (56 , 25g  i.a.)

Ecdytolopha  
aurantiana

BICHO FURAO 50g/100L  d’água c/15- 30L de 
calda/planta.- (37 , 50  g i.a.)

Orthezia  praelonga (COCHONILHA) 50g/100L  d’água c/15- 30L de 
calda/planta.- (37 , 50  g i.a.)

Gymnandrosoma  
aurantianum

(BICHO FURÃO) 50g/100L  d’água c/15- 30L de 
calda/planta.- (37 , 50  g i.a.)

MELÃO Aphis gossypii (PULGÃO) 250g/ha  com 400L de 
calda/ha.- (187,5  g i.a)

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Os tratamentos  devem ser iniciados quando  as pragas alcançarem  o nível de dano  
econômico  e repetir  se necessário,  com intervalo  de 15 a 20  dias.
Contra  a  lagarta- rosca  do  fumo,  a  pulverização  deve  ser  feita  nas  faixas  de 
plantio  durante  ou logo  após o transplante.
ORTHENE 750  BR deve ser aplicado  em pulverização terrestre.
Utilizar  pulverizador  costal  manual  ou  motorizado  ou  de barra  tratorial  munidos  
de bicos  adequados  que produzem  gotas  de 250- 350  e densidade  de 40  gotas/μ  
cm ²,  gastando- se de 200- 300  L de calda/há  em culturas extensivas.
Usando- se  outros  tipos  de  equipamentos,  procurar  obter  pulverização  com  
coberturas  uniformes  da parte  aérea das plantas.

OBS: Em caso de duvidas,  consultar  um Engenheiro  Agrônomo.

INTERVALO DE SEGURANÇA:
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Período de carência: 
Tomate e Melão: 07 dias 
Citros:  21  dias
Algodão,  Amendoim,  Couve, Brócolis,  Couve- flor,  Repolho,Feijão,  Pimentão,  Soja, 
14  dias
Rosa, Crisântemo,  Cravo e Fumo: UNS (uso não alimentar)                     

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:

Mantenha  afastadas  das  áreas  de  aplicação,  crianças,  animais  domésticos  e 
pessoas desprotegidas por  um período  de 07 dias após a aplicação do produto.

EQUIPAMENTO/MODO  DE APLICAÇÃO:

ORTHENE 750  BR deve ser aplicado  em pulverização via terrestre.
Usar  pulverizador  de  barra  tratorizado  com  bicos  cônicos,  tamanho  das 

partículas  de  250- 350  us,  gastando- se volume  de  200- 300  L de  calda/ha.  Em 
culturas extensivas.

Usando- se  outros  tipos  de  equipamentos,  procurando  ter  pulverizações 
com cobertura  uniforme  de parte  aérea das plantas.

Obs: em caso de dúvidas,  consultar  um engenheiro  agrônomo.

INÍCIO, NÚMERO E ÉPOCAS OU INTERVALOS DE APLICAÇÕES:

Os tratamentos  devem ser iniciados quando  as pragas alcançarem o nível de 
dano econômico  e repetir  se necessário,  com intervalo  de 15 a 20 dias.

Contra  a lagarta  rosca do  fumo,  a pulverização  deve ser feita  nas faixas  de 
plantio  durante  ou logo  após o tratamento.

INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO  A  SEREM 
UTILIZADOS:

Durante  a manipulação  ou  aplicação,  use  macacão  de  mangas  compridas 
chapéu impermeável  de aba larga e botas.

LIMITAÇÃO DE USO:

Não  há  problema  de  fitotoxidade  para  cultas  indicadas  e  nas  doses 
recomendadas.

INFORMAÇÕES  SOBRE  OS  EQUIPAMENTOS  DE  APLICAÇÃO  A  SEREM 
UTILIZADOS:

Vide Modo  de Aplicação.

DESCRIÇÃO  DOS  PROCESSOS DE  TRÍPLICE  LAVAGEM  DA  EMBALAGEM  OU 
TECNOLOGIA EQUIVALENTE:
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(De acordo  com  as recomendações  aprovadas  pelo  órgão  responsável  pelo  Meio  
Ambiente  – IBAMA/MMA)

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS:

Incluir  outros  métodos  de  controle  de  pragas  (Ex.  controle  cultural,  biológico,  
etc.)  dentro  do  programa  de  Manejo  Integrado  de  Pragas,  quando  disponível  e 
apropriado.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

Antes de usar o produto,  leia com atenção as instruções.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Não coma, não beba e não fume durante  o manuseio  do produto.
- Não utilize  equipamentos  com vazamentos.
- Não desentupa  bicos,  orifícios  e válvulas com a boca.
- Não distribua  o produto  com as mãos desprotegidas.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:

- Se houver  contato  com os olhos,  lave- os imediatamente  com água em 
abundância e veja PRIMEIROS SOCORROS.

- Use luvas de borracha.
- Ao  contato  com  a  pele,  lave- a  imediatamente  e  veja  PRIMEIROS 

SOCORROS.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:

- Não aplique  o produto  contra  o vento.
- Use macacão  com  mangas  compridas,  chapéu  de  aba  larga,  luvas  e 

botas.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:

- Não utilize  a embalagem  vazia.
- Mantenha  o  restante  do  produto  adequadamente  fechado  em  local  

trancado  longe do alcance de crianças e animais.
- Tome banho,  troque  e lave as suas roupas.

PRIMEIROS SOCORROS:
Ingestão : provoque  vômito  e procure  logo  o médico.

Olhos: lave imediatamente  com água corrente  em abundância durante  
15  minutos  e procure  o médico.

Pele: lave imediatamente  com  água corrente  em abundância  durante  
15  minutos  e se houver  irritação,  procure  o médico.

7



Inalação:  procure  o  médico,  leve  a  embalagem,  rótulo,  bula  ou 
receituário  agronômico  do produto.

SINTOMAS DE ALARME:

Fraqueza,  dor  de  cabeça,  opressão  no  peito,  visão  turva,  pupilas  não 
reativas,  salivação  abundante,  suores,  náuseas,  vômitos,  diarréias  e  cólicas 
abdominais.

ANTÍDOTO  E TRATAMENTO (INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO):

Sulfato  de atropina:  pelas vias intravenosa ou intramuscular  (eventualmente  
também  por  via oral):  1 a 6 mg/cada  5 a 30 minutos,  até atropinização leve.

Oximas (Contrathion):  1 a 2 g/dia,  nos 3 primeiros  dias.

MECANISMO DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER HUMANO:

Em estudos  realizados  com ratos,  por  via oral,  observou- se que o produto  é 
rápida  e completamente  excretado.  A maior  parte  da excreção  se dá no  período  
de 12 horas (Re. 60).

EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS:

Efeitos agudos: 
- DL50 oral  para ratos:   1.494  mg/kg  (formulado)
- DL50 dérmica para coelhos:  10.250  mg/kg  (formulado)
- DL50 oral  para ratos:  866- 945  mg/kg  (téquinico)
- DL50 dérmica para coelhos:  2000  mg/kg  (téquinico)

Efeitos  crônicos:  testes  realizados  em  animais  de  laboratório,  
administrando- se o  produto  na  dieta  alimentar  por  período  de  dois  anos,  
não  determinaram  quaisquer  formas  de anormalidade  de  comportamento  e 
nem  exames  hematológicos,  de  órgão  e  de  urina.  Apenas  em  dosagens 
elevadas constatou- se pequena redução da atividade da colinesterase.

Efeitos  colaterais:  não  se  conhece  qualquer  efeito  colateral  a  não  ser 
sintomas  de  intoxicação  em  animais  que  são:  fraqueza  generalizada  do  
corpo,  tremores,  ataxia,  miose, salivação e diarréia.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

- CIT (011) 275- 5311.
- HOKKO DO BRASIL (011)  578- 8022.

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

- Este produto  é:

(  ) Altamente  Perigoso ao Meio Ambiente  (CLASSE I)
(  ) Muito  Perigoso ao Meio Ambiente  (CLASSE II)
(X) PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE III) .
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(  ) Pouco Perigoso ao Meio Ambiente.

- Evite a contaminação ambiental  – Preserve a Natureza.
- Não utilize  equipamento  com vazamento.
- 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  do  produto  ocasiona 

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

- Não  execute  aplicação  aérea  de  agrotóxicos  em  áreas  situadas  a  uma 
distância inferior  a 500  (quinhentos) metros  de povoação e de mananciais de 
captação  de  água  para  abastecimento  público  e  de  250  (duzentos  e 
cinqüenta)  metros  de mananciais  de água, moradias isoladas, agrupamentos  
de animais e vegetação suscetível  a danos.

- Observe  as  disposições  constantes  na  legislação  estadual  e  municipal  
concernentes as atividades aeroagrícolas.

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 ou outros  materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou 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 da 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: HOKKO DO BRASIL 

INDÚSTRIA  QUÍMICA  E AGRO PECUÁRIA  LTDA. Telefone  de  emergência 
(0xx11)  3054 - 5000 .

- Utilize  equipamento  de  proteção  individual  -  EPI (macacão  impermeável,  
luvas e botas de borracha,  óculos protetor  e máscara com filtros).

- Em caso de derrame,  siga as instruções abaixo:
•Piso pavimentado:  Recolha  o  material  com  auxílio  de  uma  pá e 
coloque  em  recipiente  lacrado  e  identificado  devidamente.  o 
produto  derramado  não  deverá  mais  ser  utilizado.  Neste  caso, 
consulte  o registrante,  através do  telefone  indicado  no rótulo  para 
sua devolução e destinação final.
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•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  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.

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

I. ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

II. ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

O Armazenamento  da  embalagem  vazia,  até  a devolução  pelo  usuário  deve  ser 
efetuado  em local  coberto,  ventilado,  ao abrigo  de  chuva,  ter  piso  impermeável,  
no próprio  local  onde são guardadas as embalagens cheias.
Use luvas no manuseio  desta embalagem.
Esta embalagem  vazia deve ser armazenada separadamente  das lavadas, em saco 
plástico  transparente  (Embalagens  Padronizadas  – modelo  ABNT),  devidamente  
identificado  e com lacre, o qual  deverá ser adquirido  nos Canais de Distribuição.

III. 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 seis meses após o prazo  de validade.
O usuário  deverá guardar  o comprovante  da devolução para efeito  de fiscalização,  
pelo  prazo  mínimo  de um ano após a devolução da embalagem  vazia.

IV. TRANSPORTE

As  embalagens  vazias  não  podem  ser  transportadas  junto  com  alimentos,  
bebidas,  medicamentos,  rações,  animais  e pessoas.  Devem  ser  transportadas  em 
saco  plástico  transparente  (Embalagens  Padronizadas  –  modelo  ABNT), 
devidamente  identificado  e com  lacre,  o qual  deverá ser adquirido  nos Canais de 
Distribuição.
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OBSERVAÇÕES  REFERENTES  A  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA  (NÃO 
CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
O Armazenamento  da embalagem  vazia,  até a devolução  pelo  usuário  deverá 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.

V. 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.

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

VII. EFEITOS SOBRE O  MEIO  AMBIENTE DECORRENTES DA  DESTINAÇÃO 
INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS

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.

VIII. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO
Caso  este  produto  venha  a se tornar  impróprio  para  utilização  ou  em  desuso,  
consultar  o  registrante  através  do  telefone  (0xx11)  3054- 5000  para  sua 
devolução e destinação final.

A  desativação  do  produto  é feita  através  de  incineração  em  fornos  destinados  
para  esse  tipo  de  operação,  equipados  com  câmaras  de  lavagem  de  gases 
efluentes e aprovados por  órgão ambiental  competente.

IX. 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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