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Pirate
® 

 
Inseticida 

VERIFICAR RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXICO DO 

ESTADO DO PARANÁ 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob o nº 05898 

 

COMPOSIÇÃO: 

4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile 

(CLORFENAPIR) ....................................................................................................... 240 g/L (24% m/v) 

Outros Ingredientes ..................................................................................................... 760 g/L (76% m/v) 
 

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO 
 

CLASSE: Inseticida/acaricida de ação de contato e ingestão, do grupo químico: análogo de pirazol 
 

TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão Concentrada 
 

TITULAR DO REGISTRO (*): 

BASF S.A. - Av. das Nações Unidas, 14.171 - 10º ao 12º andar e do 14º ao 17º andar.  

Cond. Rochaverá Corporate Towers - Torre C - Crystal Tower - Vila Gertrudes. São Paulo - SP 

CEP 04794-000 - CNPJ 48.539.407/0001-18 - Tel: (11) 2039-2273 - Fax: (11) 2039-2285. 

Número do registro do estabelecimento na CDA/SAA - SP - Nº 044 

(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO  
 

FABRICANTES DO PRODUTO TÉCNICO: 

BASF Corporation - Hannibal Plant 3150 Hwy JJ - Palmyra - USA 
 

FORMULADORES: 

Iharabrás S.A. Indústrias Químicas - Av. Liberdade, 1701 - Cajurú do Sul - CEP 18087-170  

Sorocaba/SP - CNPJ 61.142.550/0001-30  

Registro do Estabelecimento na CDA/SAA-SP nº008 

Ouro Fino Química Ltda. - Uberaba/MG - Av. Filomena Cartafina, 22335, Quadra 14, 

Lote 5 - Distrito Industrial III - CEP 38040-750 - Uberaba/MG - CNPJ 09.100.671/0001-07. 

Registro do Estabelecimento no IMA/MG nº 701-4896/2008 

Servatis S.A. - Rod. Presidente Dutra, km 300,5 - CEP: 27537-000 - Resende - RJ 

CNPJ: 06.697.008/0001-35  

Registro da Empresa na CDSV/SEAPPA-RJ nº 0015/07 e FEEMA-RJ LO nº FE 013231 

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - CEP 12521-900 - Guaratinguetá - SP - CNPJ 48.539.407/0002-07 

Número do registro do estabelecimento na CDA/SAA - SP sob o nº 487 

BASF Corporation - Hannibal Plant 3150 Hwy JJ - Palmyra - USA 

BASF Argentina S.A. - Ruta Provincial nº 21, km 15 (S2127), General Lagos  

Provincia de Santa Fé - Argentina 

BASF SE - Carl-Bosch Strasse, 38 - D-67056 - Ludwigshafen - Alemanha 

BASF Agricultural Products de Puerto Rico - Route nº 2, km 47,3 - 00674-0243 

Manati - Porto Rico 

BASF Agri - Production SAS. - Z.I. Loyd Nord, Rue Jacquard - F-69227 Genay - França 

Sipcam UPL Brasil S.A. - Rua Igarapava, 599 - Distrito Industrial III 

CEP: 38044-755 - Uberaba - MG - CNJP: 23.361.306/0001-79  

Número de Registro do Estabelecimento no IMA/MG: 701-332/2011 

Fersol Indústria e Comércio S.A. - Rodovia Presidente Castelo Branco, km 68,5 

CEP 18120-970 Mairinque - SP - CNPJ 47.226.493/0001-46  

Número de Registro do Estabelecimento na CDA/SAA - SP: 031 

FMC Química do Brasil Ltda. - Av. Antônio Carlos Guillaumon, 25 - Distrito Industrial III  

CEP 38001-970 - Uberaba - MG 

Tagma Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda - Av. Roberto Simonsem, 1459 

Recanto dos Pássaros - CEP 13140-000 - Paulínia/SP - CNPJ 03.855.423/0001-81 
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA: 

08000 11-2273 ou (0xx12) 3128-1357 

 

Nº do Lote ou Partida: 

VIDE EMBALAGEM Data de Fabricação: 

Data de Vencimento: 

 

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 III - MEDlANAMENTE TÓXICO 
 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL II - 

MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE 
 

 
INSTRUÇÕES DE USO: 

Pirate
®
, Inseticida-Acaricida, é um produto do grupo análogo de pirazol que foi descoberto e 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Agrícolas da BASF Corporation em Princeton, Nova Jersey, 

EUA. Pirate
®
 apresenta um largo espectro de ação sobre diferentes espécies de ácaros e insetos em 

diversas culturas. Pirate
®
 tem demonstrado extrema eficiência no controle de espécies que apresentam 

suspeitas de resistências aos principais grupos químicos como Fosforados, Carbamatos, Piretroides e 

Fisiológicos. Em estudos realizados em laboratório, o produto não tem apresentado indícios de 

resistência cruzada. Devido ao seu modo de ação único, Pirate
®
 apresenta-se como uma boa opção 

para o manejo integrado de pragas, principalmente nos Programas de Rotação ou Alternância de 

Produtos. 

 

MODO DE AÇÃO: 

Ação de contato e ingestão: Pirate
®
 atua sobre as pragas artrópodos por ingestão e ação de contato, 

embora o primeiro processo seja aparentemente o mais eficiente. Em diversas espécies de plantas onde 

foi aplicado o Pirate
®
 mostrou boa atividade translaminar. Pirate

®
 é um inseticida/acaricida indicado 

para o controle de pragas nas seguintes culturas: 

 

CULTURAS / PRAGAS / DOSES: 

CULTURA PRAGA DOSES* 

VOLUME 

DE CALDA 

(L/ha) 

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

APLICAÇÕES 

ALGODÃO 

Lagarta das-maçãs 

(Heliothis virescens) 
1,0 - 1,5 L/ha 

100 - 200 4 Ácaro-branco 

(Polyphagotharsonemus 

latus) 

1,25 L/ha 
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Ácaro-rajado 

(Tetranychus urticae) 

1,0 L/ha 
Lagarta-do-cartucho 

(Spodoptera frugiperda) 

ALHO 
Tripes-do-fumo 

(Thrips tabaci) 

50 - 100 mL/ 

100 L água 
1000 3 

BATATA 

Traça-da-batatinha 

(Phthorimaea 

operculella) 
500 - 750 

mL/ha 
400 3 

Vaquinha-verde-amarela 

(Diabrotica speciosa) 

Tripes 

(Thrips tabaci) 

Larva-minadora 

(Liriomyza huidobrensis) 
750 mL/ha 

CEBOLA 
Tripes 

(Thrips tabaci) 

500 - 750 

mL/ha 
800 - 1000 3 

COUVE 
Curuquerê-da-couve 

(Ascia monuste orseis) 

50 - 100 mL/ 

100 L água 
1000 3 

CRISÂNTEMO 

Acaro-rajado 

(Tetranicnus urticae) 30 - 50 mL/ 

100 L água 
1000 

Uso não 

alimentar Tripes 

(Thrips palmi) 

FEIJÃO 

Mosca-branca 

(Bemisia tabaci raça B) 
1,0 L/ha 

100 - 200 3 
Tripes 

(Thrips palmi) 500 - 750 

mL/ha Vaquinha-verde-amarela 

(Diabrotica speciosa) 

MAMÃO Ácaro-branco 

(Polyphagotarsonemus latus) 
30 - 50 ml/ 

100 L água 
1000 2 

MARACUJÁ Lagarta-do-maracujazeiro 

(Dione juno juno) 
30 - 50 ml/ 

100 L água 
1000 3 

MELÃO Tripes 

(Thrips palmi) 
50 - 100 

mL/100 L 

água 

1000 3 

MELANCIA Tripes 

(Thrips palmi) 
50 - 100 ml/ 

100 L água 
1000 3 

MILHO Lagarta-do-cartucho 500 - 750 100 - 200 2 
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(Spodoptera frugiperda) mL/ha 

PIMENTÃO Vaquinha-verde-amarela 

(Diabrotica speciosa) 
30 mL/100 L 

água 
1000 3 

REPOLHO Traça-das-crucíferas 

(Plutella xylostella) 
100 mL/100 

L água 

1000 3 Pulgão 

(Brevicorine brassicae)  
50 - 100 

mL/100 L 

água 

ROSEIRA Ácaro-rajado 

(Tetranychus urticae) 
30 - 50 ml/ 

100 L água 
1000 

Uso não 

alimentar 

TOMATE Traça-do-tomateiro 

(Tuta absoluta) 

25 - 50 mL/ 

100 L água 
1000 3 

Ácaro-do-bronzeamento 

(Aculops lycupersici) 

Ácaro-rajado 

(Tetranychus urticae) 
 

* As doses mais altas devem ser utilizadas plantações com alta incidência da praga para um maior 

período de controle. 

 

 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 

Algodão: Para lagarta-da-maçã, aplicar quando houver 10 a 12% de botões florais ou maçãs atacadas 

por lagartas, repetir sempre que a infestação atingir a estes níveis. Para lagarta-do-cartucho, aplicar 

assim que observado ataque nas folhas, reaplicando a cada 5 dias devido à rápida capacidade de 

reinfestação da praga. 

Para o controle do ácaro-rajado e ácaro-branco, aplicar quando atingir o nível econômico de dano. 

Repetir se necessário. Procurar obter uma cobertura uniforme de pulverização. 

Alho: Aplicar no início de infestação, reaplicar caso haja reinfestação. As doses indicadas foram 

baseadas numa calda de 1000 L/ha. 

Batata e Couve: Iniciar a aplicação quando verificar o ataque nas plantas. Reaplicar caso haja 

reinfestação das pragas. 

Cebola: Aplicar no início de infestação, reaplicar caso haja reinfestação, as doses indicadas foram 

baseadas numa calda de 800 a 1000 L/ha. 

Crisântemo, Rosa: Aplicar o produto no início de infestação, reaplicar em caso de reinfestação. 

Mamão, Maracujá, Melão, Melancia, Milho, Feijão, Pimentão: Deve-se aplicar o produto no início 

de infestação, devendo ser reaplicado se houver reinfestação. 

Repolho: Aplicar o produto no início da infestação, reaplicar caso haja reinfestação. 

Tomate: Para traça e brocas, iniciar aplicação assim que observadas mariposas ao redor da cultura, 

principalmente no período de floração. Para ácaros, aplicar o produto assim que for observada 

infestação, devendo ser reaplicado em caso de reinfestação. 

 

MODO DE APLICAÇÃO: 

O produto diluído em água conforme as recomendações (calda), poderá ser aplicado via terrestre 

utilizando pulverizadores: tratorizado com turbo atomizador, costal manual ou motorizado, usando-se 

bico de jato cônico com ponta e difusor ou bicos cônicos rotativos (CDA) produzindo 30-50 gotas/cm
2 

e VMD de 250-400 μ, com pressão de 80-100 psi. 
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Deve-se observar as condições climáticas ideais para aplicação do produto, tais como: 

• Temperatura ambiente até 30°C; 

• Umidade relativa do ar acima de 50%; 

• Velocidade do vento de no máximo 10 km/h. 

 

A aplicação poderá ser feita fora das condições e formas acima descritas a critério do engenheiro 

agrônomo, evitando sempre a deriva e perdas do produto por evaporação. 

 

MODO DE PREPARO DA CALDA: 

1. Encher o tanque do pulverizador até ¾ da capacidade com água limpa. 

2. Adicionar o produto na quantidade necessária ao tanque parcialmente cheio, com o agitador em 

funcionamento de modo a garantir a uniformização da calda e completar com água, sempre 

agitando bem a calda. 

 

INTERVALO DE SEGURANÇA: 

Algodão.................................21 dias   Maracujá....................................14 dias 

Alho.......................................14 dias    Melão.........................................14 dias 

Batata....................................07 dias   Melancia.....................................14 dias 

Cebola...................................14 dias    Milho..........................................45 dias 

Couve....................................14 dias    Pimentão....................................14 dias 

Crisântemo...............................UNA    Repolho......................................07 dias 

Feijão.....................................14 dias    Rosa...............................................UNA 

Mamão..................................14 dias   Tomate.......................................07 dias 

 

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS: 

Sem restrições. No entanto, só se deve permitir a presença de pessoas na área durante a aplicação se 

estiver usando o equipamento de proteção individual recomendado no rótulo e/ou bula. 

 

LIMITAÇÕES DE USO: 

• Não aplicar em presença de ventos fortes; 

• Chuvas após a aplicação podem levar o produto e pode ocorrer a necessidade de nova aplicação 

(verificar o comportamento das pragas); 

• Quando usado nas doses, cultura e condições mencionadas, não causa efeito fitotóxico; 

• Mantenha afastado das áreas de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas por 

um período de 7 dias após a aplicação do produto. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM 

UTILIZADOS: 

Vide DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA. 

 

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 A 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. 



 
 
 
 

6/11 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA: 

A resistência de pragas e agrotóxicos ou qualquer outro agente de controle pode tornar-se um 

problema econômico, ou seja, fracassos no controle da praga podem ser observados devido à 

resistência. As seguintes estratégias podem prevenir, retardar ou reverter a evolução da resistência: 

• Rotação de produtos com mecanismos de ação distintos, quando apropriado; 

• Adotar outras táticas de controle, prevista no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de 

culturas, controle biológico, controle por comportamento etc., sempre disponível e apropriado; 

• Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto; 

• Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para o direcionamento das principais estratégicas 

regionais para o manejo de resistência e para a orientação técnica na aplicação de inseticidas; 

Informações sobre possíveis casos de resistência em insetos e ácaros devem ser encaminhados para o 

IRAC-BR (www.irac-br.org.br), ou para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(www.agricultura.gov.br). 

 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS: 

Incluir outros métodos de controle de pragas (ex: controle cultural, biológico, etc.) dentro do programa 

do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. 

 

DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA: 

 

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 

 

PRECAUÇÕES GERAIS: 

• Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. 

• Não utilize equipamento com vazamento. 

• Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 

• Uso exclusivo agrícola, não transportar o produto juntamente com medicamentos, alimentos, rações, 

animais e pessoas. 

 

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO: 

• Evite contato com a pele e os olhos. 

• Ao abrir a embalagem, faça de forma a evitar respingos. 

• Use luvas de borracha. 

• Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga, óculos ou viseira facial, luvas, botas, 

avental impermeável e máscara facial apropriada. 

 

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 

• Evite inalar vapor ou névoa de pulverização. 

• Não aplique o produto contra o vento. 

• Use macacão de mangas compridas, chapéu de aba larga, óculos ou viseira facial, luvas, botas e 

máscara facial apropriada. 

 

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: 

• Não reutilize a embalagem vazia. 

• Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original em local 

trancado, longe de alcance de crianças e animais. 

• Tome banho, troque e lave as roupas utilizadas no uso do produto separadas de suas roupas pessoais. 

 

PRIMEIROS SOCORROS 

INGESTÃO: provoque vômito, beba água e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou 

receituário agronômico do produto. 
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OLHOS: lave com água em abundância e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula 

ou receituário agronômico do produto. 

PELE: lave com água e sabão em abundância e, procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula 

ou receituário agronômico do produto. 

INALAÇÃO: procure lugar arejado e vá ao médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário 

agronômico do produto. 

 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 

Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 

Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica  

RENACIAT - ANVISA/MS 

Telefones de Emergência da Empresa: BASF S.A. 

08000 11-2273 ou (0xx12) 3128-1357 

 

MEDIDAS TERAPÊUTICAS E ANTÍDOTOS: 

 

ANTÍDOTO E TRATAMENTO MÉDICO: De acordo com os sintomas. Recorrer ao tratamento 

sintomático e lavagem estomacal, purgantes salinos, oxigênio e respiração artificial. 

Não há antídoto específico. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM 

USADOS: 

Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga, óculos ou viseira facial, luvas e botas. 

 

MECANISMO DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO: 

Em testes realizados com animais superiores, o produto apresentou leve toxicidade inalatória; não 

apresentou irritação cutânea nem qualquer alteração em olhos de coelhos. O produto pode ser 

absorvido através de ingestão acidental, durante o manuseio e aplicação por via dérmica ou quando em 

local de incêndio por inalação de gases tóxicos. 

Em testes realizados em galinhas poedeiras, o produto foi excretado em 7 dias. A excreção 

acumulativa da dose administrada alcançou de 78,4 a 93,5 %.  

Em testes com mamíferos, o produto foi excretado via urinária e não se observou acúmulo 

significativo em qualquer órgão. 

 

EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS: 

Testes agudos orais com mamíferos, não apresentou qualquer indicação do efeito adverso devido a 

administração do produto quanto a mortalidade, hematologia, química clínica, análise de urina, dados 

de peso dos órgãos e exame geral e microscópio. Em estudos dérmicos, a dose letal responsável por 

50% dos óbitos dos animais testados, foi maior do que 2000 mg/kg de peso vivo. 

A toxicidade aguda oral em ratos foi de 315 mg Pirate
®
/kg de peso vivo do animal. 

O ingrediente ativo Clorfenapir foi estudado em animais de laboratório, em diferentes concentrações 

do produto e foi estabelecida dose de efeitos não observável (NOEL) por exposição crônica às 

substâncias: 

Clorfenapir administrado via dérmica por 4 semanas em coelhos obteve um NOEL de 40 ppm, durante 

o período de estudo foi observado que houve perda de apetite e peso em alguns animais testados. 

Estudo de 97 dias em ratos onde administrou-se Clorfenapir oralmente, obteve-se um NOEL de 150 

ppm, neste estudo também foi observado perda de peso em alguns animais testados. 

Administrado oralmente em cães, por 90 dias, foi obtido um NOEL de 120 ppm. 

Efeitos sobre o processo reprodutivo e a progênie de animais de laboratório também foram avaliados 

em estudos específicos, sendo que a dose de efeito não observável foi de 60 ppm (dose aproximada de 

5 mg/kg/dia), dose esta que não teve nenhum efeito na fertilidade e em nenhum outro aspecto da 

função reprodutiva. 

 



 
 
 
 

8/11 

EFEITOS COLATERAIS E SINTOMAS DE ALARME: 

Por não ser de finalidade terapêutica não há como caracterizar efeitos colaterais. 

 

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 

 

1 - 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). 

 Perigoso ao meio ambiente (CLASSE III). 

 Pouco Perigoso ao meio ambiente (CLASSE IV). 

 

- Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. 

- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. 

- Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para aves. 

- 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. 

 

2 - 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 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 da NBR 9843 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal. 

 

3 - INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: 

- Isole e sinalize a área contaminada. 

- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa BASF S.A., Telefones de Emergência: 08000 

11-2273 ou (0xx12) 3128-1357. 

- Utilize o equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de 

borracha, óculos protetores 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: Absorver o produto com serragem ou areia, recolher o material com auxílio 

de uma pá e colocar em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não 

deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a empresa 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 e animal e 

contacte 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. 

 

4 - PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS 

IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: 

 

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL: 

 

- 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 equipamentos 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 de 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 de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador; 

- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

 

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA 

Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser 

armazenada com a 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 guardadas as 

embalagens cheias. 



 
 
 
 

10/11 

 

- 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 RÍGIDA NÃO LAVÁVEL 

 

- 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 guardadas as 

embalagens cheias. Use luvas no manuseio dessa embalagem. Essa embalagem deve ser armazenada 

com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens lavadas. 

 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA 

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatório a devolução da embalagem vazia, com 

tampa, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo 

estabelecimento comercial. 

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 FLEXÍVEL 

 

- 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 guardadas as 

embalagens cheias. Use luvas no manuseio dessa embalagem. Essa 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 no Canais de 

Distribuição. 

 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA 

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatório a devolução da embalagem vazia, com 

tampa, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo 

estabelecimento comercial. 

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo 
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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. 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. 

 

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 guardadas as 

embalagens cheias. 
 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA 

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatório a devolução da embalagem vazia, com 

tampa, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato 

da compra. 
 

- 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 O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO 
 

- 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. 
 

- 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 órgão ambiental competente. 
 

- 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. 
 

Restrições Estaduais, Municipais e do DF: 

Não há. 


