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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.

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA I – EXTREMAMENTE TÓXICO

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL III – PERIGOSO AO 
MEIO AMBIENTE

INSTRUÇÕES DE USO:

Basagran® 600  é um herbicida seletivo para as culturas de soja, arroz, arroz irrigado, 
feijão, milho e trigo.
Basagran® 600 é um herbicida que depois de absorvido, interfere na fotossíntese, nas 
áreas das folhas tratadas, sendo o efeito localizado, não sistêmico. Quando uma área 
foliar  suficiente  recebe tratamento,  a  paralisação na elaboração de carboidratos  pode 
levar  as  plantas  à  morte,  sendo  elas  particularmente  sensíveis  na  fase  inicial  de 
desenvolvimento.
São  suscetíveis  muitas  espécies  de  ciperáceas,  algumas  monocotiledôneas  e  muitas 
espécies de dicotiledôneas.
Algumas  espécies  de  plantas  têm  a  capacidade  de  fixar  ou  de  desativar  o  produto 
absorvido, e por isso resistem ao tratamento. Às vezes aparecem alguns sintomas de 
fitotoxicidade,  com amarelecimento ou mesmo necrose das folhas,  mas completada a 
desativação do produto o desenvolvimento volta a ser normal, sem efeito negativo sobre a 
produtividade.
São  tolerantes  ao  produto  as  gramíneas  em  geral,  leguminosas  e  algumas  outras 
espécies de plantas.

CULTURAS/PLANTAS INFESTANTES/DOSE:

Basagran® 600 é um herbicida pós-emergente seletivo, utilizado nas culturas de arroz, 
feijão,  milho,  trigo,  soja  e  arroz  irrigado,  recomendado para  o  controle  das  seguintes 
plantas infestantes:
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Culturas Plantas Infestastes
Estágio das

plantas 
Infestastes

Dose L / ha

SOJA

MILHO

TRIGO

FEIJÃO

ARROZ
E ARROZ
IRRIGADO

Nome comum
Carrapicho-de-carneiro
Picão-preto
Joá-de-capote
Mostarda
Corriola, Corda-de-viola
Corda-de-viola
Nabiça
Guanxuma
Guanxuma
Gorga
Carrapichão

Nome científico
Acanthospermum hispidum
Bidens pilosa
Nicandra physaloides
Brassica rapa
Ipomoea nil

Ipomoea grandifolia
Raphanus raphanistrum
Sida rhombifolia
Sida cordifolia
Spergula arvensis
Xanthium strumarium

2 a 6 folhas 1,2

Mentrasto
Picão-branco
Carrapicho-rasteiro
Losna-branca
Roseta
Botão-azul
Beldroega

Ageratum conyzoides
Galinsoga parviflora
Acanthospermum australe
Parthenium hysterophorus
Soliva pterosperma
Eupatorium pauciflorum
Portulaca oleracea

2 a 4 folhas

1,2 + 1,0
adjuvante

oleoso
(Assist®)

Mentruz
Trapoeraba
Trapoeraba
Erva-de-touro
Esparguta

Lepidium virginicum
Commelina benghalensis
Commelina erecta
Tridax procumbens
Stellaria media

2 a 4 folhas 1,2

Culturas
Plantas Infestantes

Nome comum Nome científico

Estágio das
plantas 

Infestantes
Dose L / ha

ARROZ
IRRIGADO*

Erva-de-bicho Polygonum hydropiperoides 2 a 4 folhas

1,2 + 1,0
adjuvante

oleoso 
(Assist®)

Tiririca-do-brejo Cyperus iria

Junquinho Cyperus ferax

Tiriricão Cyperus esculentus

Tiririca Cyperus lanceolatus

Junquinho Cyperus difformis

até 12 cm de
altura

1,6

*Em lavoura de arroz irrigado, retirar a água antes do tratamento, para expor as folhas 
das plantas infestantes. Voltar a irrigar após 48 horas, se necessário.

Adição de Adjuvante:
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A adição  de  um  adjuvante  oleoso  (Assist®)  na  calda  de  Basagran® 600  tende  a 
melhorar o controle de algumas plantas infestantes, bem como reduzir a velocidade de 
evaporação, mas não permite redução da dose do herbicida.
Recomenda-se o acréscimo de Assist® na dose de 1,0 L/ha nas aplicações terrestres, e 
de 0,3 L/ha nas aplicações aéreas.
Não é recomendado o acréscimo de Assist® para a cultura de feijão devido ao risco de 
fitotoxicidade. 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:
A aplicação de Basagran® 600 deve ser feita quando as plantas infestantes atingirem os 
estágios indicados. Passados esses estágios, a eficiência se reduz ou desaparece.
Normalmente uma única aplicação é indicada.
Pode-se efetuar duas aplicações, com intervalo de 3 a 4 dias, dividindo-se a dose total, 
mas quando algumas plantas infestantes já estão atingindo o estágio indicado, mas outras 
continuam  emergindo  na  1ª  aplicação,  recomenda-se  a  dose  de  0,7  L/ha  e  na  2ª 
aplicação 0,5 L/ha.

MODO DE APLICAÇÃO:
Basagran® 600 deve ser diluído em água e aplicado por pulverização, na área em pós-
emergência, sobre a folhagem das plantas infestantes. Efetuar uma boa distribuição do 
produto.

INTERVALO DE SEGURANÇA:
Feijão:    35 dias
Soja:    90 dias
Arroz e Trigo:    60 dias
Milho: 110 dias

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:
Recomenda-se aguardar o completo secamento do produto sobre as folhas tratadas ou 
24 horas após para reentrada de pessoas na área de aplicação; caso entrem antes deste 
período  deverão  utilizar  os  equipamentos  de  proteção  individual  recomendados  pelo 
Ministério da Saúde.

LIMITAÇÕES DE USO:
Basagran® 600  é indicado  para  uso em culturas  num estado  normal  de  sanidade e 
desenvolvimento. Plantas que estejam sofrendo efeitos adversos por condições climáticas 
desfavoráveis, que tenham sofrido danos de qualquer natureza (como por granizo, ataque 
de pragas ou doenças) ou que estejam afetadas por fitotoxicidade, não devem receber 
tratamento.
Em  período  de  seca,  as  plantas  infestantes  tendem  a  ficar  menos  sensíveis  aos 
herbicidas em geral, inclusive a Basagran® 600. Não se recomenda o tratamento nessas 
condições. Em lavoura de arroz irrigado retirar a água para o tratamento e repor a água 
após 48 horas.

Chuvas:
Basagran®  600  é absorvido  pelas  folhas  num período  de  algumas horas.  Chuvas  a 
menos de 2 horas do final da aplicação podem afetar os resultados, com diminuição das 
porcentagens de controle.

Umidade do Solo:
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Plantas que se desenvolvem sob condições de pouca umidade apresentam no geral um 
crescimento mais  lento  na parte  aérea e um aprofundamento das raízes,  tendendo a 
acumular mais substâncias de reserva. Com isso, podem resistir melhor a um bloqueio 
temporário da síntese dessas substâncias e eventualmente sobreviver. Alta umidade no 
solo estimula um rápido crescimento. Plantas que se desenvolvem em épocas chuvosas 
são mais sensíveis ao herbicida, podendo ser controladas em estágios mais avançados 
do que normalmente se recomenda.

Umidade Relativa do Ar:
Com elevada  umidade  relativa  do  ar,  a  absorção  de  Basagran® 600  é  mais  rápida, 
diminuindo os riscos de lavagem por chuvas que ocorram poucas horas após a aplicação. 
Com a baixa umidade atmosférica a absorção é mais lenta, além do que se acelera a 
evaporação das caldas pulverizadas. A eficácia dos tratamentos é maior quando há uma 
elevada umidade relativa na atmosfera. Em regiões onde a umidade relativa do ar é baixa, 
recomenda-se efetuar o tratamento nas primeiras horas da manhã, quando esta umidade 
tende  a  ser  maior.  Na  cultura  de  feijão,  a  aplicação  de  Basagran®  600 com folhas 
molhadas, por orvalho ou neblina, pode causar maior fitotoxicidade, pelo que recomenda-
se esperar que as folhas sequem primeiro.

Temperatura:
Com temperatura baixa,  a eficiência do tratamento tende a ser diminuída. Em épocas 
frias,  usar a maior  dose recomendada e acrescentar  o adjuvante oleoso  Assist®  na 
calda. Não efetuar o tratamento quando a temperatura cair a 10oC ou menos e/ou tempo 
estiver muito nublado (encoberto ou falta de luz). Na cultura de feijão só efetuar aplicação 
de Basagran® 600 depois que essas plantas tenham formado o primeiro trifólio e antes 
do 4º trifólio.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS:

Equipamentos de Aplicação:
•Pulverizadores, motorizados ou acoplados, de barra, com bicos uniformes de um dos 
seguintes tipos:
- jato  em  leque,  80.02,  80.03,  110.02,  110.03,  APG  110  R  (vermelho),  APG  110  D 
(laranja), VisiFlo amarelo, VisiFlo azul - que produzem gotículas entre 300 e 400 micra e 
permitem uma deposição de cerca de 20 gotículas/cm².

- jato cônico, D2-13 ou D2-25, que produzem gotículas entre 120 e 150 micra e permitem 
uma deposição de 40 a 50 gotículas/cm².

Pressão entre 60 e 100 libras/pol² (40 libras/pol² no bico). A altura da barra deve ser tal 
que permita pequena sobreposição dos jatos dos diversos bicos,  no topo das plantas 
infestantes.

Volume de água: 250 litros/ha; quando a folhagem estiver molhada por orvalho ou neblina, 
reduzir o volume de água para 150 litros/ha.
•Avião agrícola, equipado com barra e bicos de jato cônico, montados na vertical (90o), 
em duas opções:
36 bicos modelo D12-45
46 bicos modelo D10-45

Altura de vôo: 2,5 a 3,5 metros da barra ao topo das plantas.
Largura da faixa:  variável,  entre  12 e 14 metros,  devendo ser  estabelecida por  teste. 
Verificada uma concentração de 30 a 50 gotículas/cm².
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Pressão: 30 a 35 libras/pol²
Volume de água: 40 litros/ha

Cuidados:
Abastecer o avião com a calda por bombeamento, evitando despejar manualmente no 
tanque.
Não permitir a contaminação da cabine do piloto.
Auxiliares de pista devem usar o equipamento de proteção individual.
Marcadores  de  faixas  (bandeirinhas)  devem  trabalhar  com  vestimenta  completa  de 
material  impermeável,  com  cobertura  da  cabeça,  proteção  de  olhos  e  máscara  de 
respiração.

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA DE PLANTAS INFESTANTES:
O uso continuado de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o 
aumento de população de plantas infestantes resistentes a esse mecanismo de ação.

Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes, deverão ser aplicados, 
alternadamente,  herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Os herbicidas deverão 
estar registrados para a cultura.  Não havendo produtos alternativos,  recomenda-se a 
rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de 
ação. Para maiores esclarecimentos, consulte um engenheiro agrônomo.

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS INFESTANTES:
A rotação de culturas pode permitir também rotação nos métodos de controle das plantas 
infestantes  que  ocorrem  na  área.  Além  do  uso  de  herbicidas,  outros  métodos  são 
utilizados dentro de um manejo integrado de plantas infestantes, sendo eles o controle 
manual, o controle mecânico, através de roçadas ou cultivadores, a rotação de culturas e 
a dessecação da área antes do plantio os mais utilizados e eficazes.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES.

PRECAUÇÕES GERAIS:

• Produto para uso exclusivamente agrícola.
• Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
• Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual 

(EPI) recomendados.
• Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos 

na seguinte ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas.
• Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados.
• Não distribua o produto com as mãos desprotegidas.
• Não utilize equipamentos de aplicação com vazamentos ou defeitos.
• Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
• Não  transporte  o  produto  juntamente  com  alimentos,  medicamentos  rações, 

animais e pessoas.

PRECAUÇÕES NA PREPARAÇÃO DA CALDA:
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• Produto perigoso se inalado ou aspirado, caso o produto seja inalado ou aspirado, 
siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um 
serviço médico de emergência.

• Caso  ocorra  contato  acidental  da  pessoa  com  o  produto,  siga  as  orientações 
descritas  em primeiros  socorros  e  procure  rapidamente  um serviço  médico  de 
emergência.

• Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.
• Utilize  equipamento  de  proteção  individual  –  EPI:  macacão  de  algodão  hidro-

repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as 
pernas das calças por cima das botas; botas de borracha; avental impermeável; 
máscara com filtro mecânico classe P2; óculos de segurança com proteção lateral; 
touca árabe e luvas de nitrila.

• Manuseie o produto em local aberto e ventilado.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:
• Evite e máximo possível o contato com a área tratada.
• Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do 

dia.
• Verifique a direção do vento,  aplique o produto de forma a evitar  o contato do 

aplicador com a névoa do produto, conforme o equipamento de aplicação.
• Não fume, beba ou coma durante a aplicação do produto.
• Não permita que crianças ou qualquer pessoa não autorizada permaneça na área 

em que estiver sendo aplicado o produto.
• Aplique o  produto  somente  nas doses recomendadas e  observe o intervalo  de 

segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).
• Em caso de aplicação com trator de cabine aberta, utilize equipamento de proteção 

individual  –  EPI:  macacão  de  algodão  hidro-repelente  com mangas  compridas 
passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas; 
botas de borracha; máscara com filtro mecânico classe P2, óculos de segurança 
com proteção lateral; touca árabe e luvas de nitrila.

• Utilize  equipamento  de  proteção  individual  –  EPI:  macacão  de  algodão  hidro-
repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as 
pernas  das  calças  por  cima  das  botas;  botas  de  borracha;  máscara  com filtro 
mecânico classe P2;  óculos  de segurança com proteção lateral;  touca árabe e 
luvas de nitrila.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:
• Sinalizar  a  área  com os dizeres:  “PROIBIDA A ENTRADA.  ÁREA TRATADA” e 

mantenha os avisos até o final do período de reentrada.
• Evite  o  máximo possível,  o  contato  com a área aplicada com o produto  até  o 

término do intervalo de reentrada.
• Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do termino do intervalo 

de reentrada, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI’s) recomendado 
para o uso durante a aplicação. 

• Mantenha  o  restante  do  produto  adequadamente  fechado  em  sua  embalagem 
original em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.

• Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), lave as luvas ainda 
vestidas para evitar contaminação.
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• Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) recomendados devem ser retirados 
na seguinte ordem: touca árabe, óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara.

• Tome banho imediatamente após a aplicação do produto.
• Troque e lave as suas roupas de proteção separado das demais roupas da família. 

Ao lavar as roupas utilize luvas e avental impermeável.
• Faça manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação 

do produto. 
• Fique atento ao tempo de uso dos filtros, seguindo corretamente as especificações 

do fabricante.
• Não reutilizar a embalagem vazia.
• No  descarte  de  embalagens  utilize  equipamento  de  proteção  individual  –  EPI: 

macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas,  luvas de nitrila  e 
botas de borracha.

PRIMEIROS SOCORROS

PROCURE  LOGO  UM  SERVIÇO  MÉDICO  DE  EMERGÊNCIA,  LEVANDO  A 
EMBALAGEM, RÓTULO, BULA E/OU RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DO PRODUTO.

INGESTÃO:  Se engolir o produto, NÃO PROVOQUE VÔMITO. Caso o vômito ocorra 
naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. 
OLHOS: Em caso de contato, lave com água corrente durante pelo menos 15 minutos. 
Evite que a água de lavagem entre no outro olho. 
PELE:  Em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água 
corrente e sabão neutro. 
INALAÇÃO: Se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e 
ventilado.

A pessoa que ajudar deveria proteger-se da contaminação usando luvas e avental 
impermeáveis, por exemplo.

INFORMAÇÕES MÉDICAS

Grupo químico Benzotiadiazinona

Classe 
toxicológica

I – EXTREMAMENTE TÓXICO

Toxicocinética Absorção – através da via oral é rapidamente e quase completamente 
absorvido através da via gastrointestinal. Através da via dermal pode ser 
absorvido parcialmente, principalmente através de cortes e abrasões.
Distribuição – através da via oral é distribuído rapidamente, cerca de 1 
hora, para o estômago, fígado, coração e rins.
Metabolismo – em estudo através da dieta em ratos o metabolismo foi 
mínimo, bentozona foi excretado rapidamente, inalterado, principalmente 
através da urina.
Excreção –  em  estudo  com  ratos,  administrado  via  oral, 
aproximadamente 91% da dose administrada foi excretados através da 
urina dentro de 24 horas e 0,8% através das fezes dentro de 4 dias. 
Menos que 0,02% foi recuperado em gases expirados dentro de 4 dias.

Sintomas e Bentazona é moderadamente tóxico por contato de pele e ingestão. Está 
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sinais clínicos irritante moderado para os olhos e membranas mucosas. Ingestão pode 
resultar em náusea, vômito, diarréia, dor abdominal, anorexia, dispnéia, 
tremores, fraqueza, hipertonia e depressão do CNS. Os sintomas podem 
acontecer  dentro  de  30  minutos  após ingestão.  Há relato  de  febre  e 
taquicardia, e insuficiência renal após ingestão por tentativa de suicídio.

Diagnóstico O  diagnóstico  é  estabelecido  pela  confirmação  de  exposição  e  pela 
ocorrência de quadro clínico compatível.

Tratamento Não há antídoto específico, tratamento sintomático.
Descontaminação
- Remover roupas e acessórios, proceder a limpeza cuidadosa da  pele 
(incluindo pregas cutâneas, cavidades e orifícios) e cabelos, com água 
corrente abundante e sabão neutro. Remover a vítima para local bem 
ventilado.
-  Se  houver  exposição  ocular,  irrigar  abundantemente  com  soro 
fisiológico ou água corrente, por no mínimo 15 minutos, evitando contato 
com a pele e mucosas.
-  Em  caso  de  ingestão recente  de  grande  quantidade  do  produto, 
proceder à lavagem gástrica. Proteger vias aéreas do risco de aspiração, 
por intubação. Administrar carvão ativado na proporção de 50-100 g em 
adultos, 25-50 g em crianças de 1-12 anos e 1 g/kg em menores de 1 
ano, diluídos em água, na proporção de 30 g de carvão ativado para 240 
mL de água.
Monitorar fluidos e eletrólitos em pacientes sintomáticos.
Monitorar oximetria de pulso em pacientes com sintomas respiratórios.
Administre soro fisiológico para manter o fluxo urinário. Diurético pode 
ser necessário para manter produção de urina. Alcalinização urinária não 
é recomendada habitualmente.
Em caso de inalação, monitore quanto à angústia respiratória. Em caso 
de tosse ou dificuldade respiratória,  avalie quanto à irritação das vias 
respiratórias, bronquites, ou pneumonites. Administre oxigênio e ajude a 
ventilação  conforme  necessário.  Trate  broncoespasmo  com  agonista-
beta2 via inalatória ou corticosteroides via parenteral. Em caso de rigidez 
muscular,  administre  Benzodiazepínicos.  Diazepam:  Adulto:  5  a  10 
miligramas IV cada 5 a 10 minutos conforme necessário, monitore para 
depressão  respiratória  e  necessidade  de  intubação.  Criança:  0,25 
miligramas/kg IV cada 5 a 10 minutos, conforme necessário; monitore 
para depressão respiratória e necessidade de intubação.

ADVERTÊNCIA: A  pessoa  que  presta  atendimento  ao  intoxicado, 
especialmente  durante  a  adoção  das  medidas  de  descontaminação, 
deverá estar protegida por equipamentos de segurança (luvas de nitrila e 
avental  impermeável),  de  forma  a  não  se  contaminar  com  o  agente 
tóxico.

Atenção Ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 para notificar o caso e 
obter  informações  especializadas  sobre  o  diagnóstico  e  tratamento. 
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica – 
RENACIAT -ANVISA/MS
Notifique  ao  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação 
(SINAN/MS)
Centro de Informações Toxicológicas – PR: 0800-410148
Informações de Emergência Toxicológica: 0800 70 104 50 (24 horas)
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Telefone da Empresa: (0XX34) 3319-5550 (Horário Comercial)

EFEITOS AGUDOS:
Foram  conduzidos  testes  em  animais  de  laboratório,  e  o  produto  BASAGRAN  600 
apresentou  DL50 aguda  oral  (ratos):  1260  mg/kg  massa  corporal;  DL50 aguda  dermal 
(ratos): > 2000 mg/kg massa corporal: CL50 inalatoria (ratos): > 7,1 mg/L ar.  BASAGRAN 
600 mostrou-se irritante para os olhos e não irritante para pele de coelhos. O produto 
causou sensibilidade cutânea em cobaias. 

EFEITOS CRONICOS:
Os  estudos  toxicológicos  de  longa  duração  Bentazona  foi  estudada  em  animais  de 
laboratório, em diferentes concentrações de produto, e foram estabelecidas doses de não 
efeito tóxico, por exposição crônica a substância.
Efeitos  sobre  o processo reprodutivo  e a progênie  de animais  de laboratório  também 
foram avaliados em estudos específicos, onde foram estabelecidas doses de não efeito 
tóxico.
Foram realizados  testes  de  mutagenicidade  em células  de  bactérias  e  micronúcleos, 
sendo que em ambos os experimentos o resultado obtido foi negativo.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

PRECAUÇÕES  DE  USO  E  ADVERTENCIAS  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).
(  ) Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).

-Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de deslocamento no 
solo, podendo atingir principalmente, águas subterrâneas.
-Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no 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,  fonte,  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.
-Não execute aplicação aérea de agrotóxico 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 às 
atividades aeroagrícolas.

INSTRUÇÕES  DE  ARMAZENAMENTO  DO  PRODUTO,  VISANDO  SUA 
CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
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- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local  deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, 
bebidas, medicamentos, 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 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 DU PONT DO BRASIL S.A. – 
Telefone de emergência: 0800-701.0109.
-Utilize o equipamento de proteção individual – EPI (macacão impermeável, luvas e botas 
de borracha, óculos protetores 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.

Solo:  retire  as  camadas  de  terra  contaminadas  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  medias  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,  de  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:

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):
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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 da 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 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  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 tampa, em caixa coletiva, quando existentes, 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 do 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o 
término do seu prazo de validade.
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O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo 
prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
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.
Use luvas no manuseio dessa embalagem.
Essa  embalagem  deve  ser  armazenada  com  sua  tampa,  em  caixa  coletiva,  quando 
existente, separadamente das embalagens.

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 do 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o 
término do seu 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

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
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
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 das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá 
ser realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos 
órgãos competentes.
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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 
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 destinação 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 componentes.

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