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Beauveria bassiana Cepa IBCB 66.442 x10 UFC/cm.) 2 mL (20%) 
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CONTEÚDO: Frasco plástico de polipropileno de 60 mL; 
Frasco  "pour on  de plástico de polipropileno de 1L e espátula de plástico; 
Frasco plástico de polipropileno de 60mL, 280mL e 600mL; 
Placa de  Petri  de plástico de polipropileno de 30,50 e 150mL. 
CLASSE: Inseticida biológico 
TIPO DE FORMULAÇÃO: Gel emulsionavel  (GL)  
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VIDE EMBALAGEM 

Data de Vencimento: 

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

É OBRIGATÓRIO OUSO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEJA-SE 
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 

ORGANISMOS VIVOS DE USO RESTRITO AO CONTROLE DE PRAGAS 
Indústria Brasileira 

Produto indicado paras controle de Bemisia tabaci raça B (mosca-branca), em qualquer cultura na qual ocorra. 

O produto BOVERYD FR 25 pode ser armazenado por 9 meses nas temperaturas de 4 a 8°C 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: IV • Pouco TóxIco 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: Classe IV - Pouco Perigoso ao 
Melo Ambiente 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 

INSTRUÇÕES DE USO: 
BOVERYD FR 25 é um inseticida microbiológico, aplicado no controlada Bemisia tabaci raça B (mosca-branca), 
em todas as culturas nas quais ocorra. Eficiência agronómica comprovada na cultura de Feijão. Modalidade de 
emprego: pré e pós-emergência. 

CULTURAS, PRAGAS, DOSES, NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 

CULTURA Alvo controlado Dose 
Numero e época de 

Aplicação e 
Intervalo de aplicação 

Em qualquer 
cultura com 
ocorrência 
dos alvos 

biológicos.(*) 

Bemisia tabaci raça B 
(Mosca-branca) 

1 frasco/15 ha 
(equivalente a 3 x 10' 

UFC/cm'  au  
60mL/15ha) 

6 aplicações 
1' aplicação no estagio 

V1 e as demais no 
intervalo 

de 5 a 7  dies.  

(*) Eficiência agronômica comprovada para a cultura de feijão. 

NUMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 
Realizar 6 aplicações. Sendo a 1' aplicação no estagio vegetativo 1  (Vile  as demais no intervalo de 5 a 7 dias. 

MODOI EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO: 
Pulverização terrestre e aárea. Pulverizador tratorizado de 600L: Volume de calda de 200L/ha, aplicar 33,4 mL/ 
3ha (1° aplicação). Pulverizador tratorizado de 2000L: Volume de calda de 200L/ha, aplicar 167mL/ 15ha 

Modo de prepare da calda:  Pager  o conteúdo de 1 frasco, liquefazer em 1Litro de água. Adicionar o conteúdo ao 
frasco  "Pour on°,  guardar em geladeira a 6°C. Aplicar 1/6 (166,7 mL) no estagio V1 da cultura. As aplicações 
2 a 5 serão realizadas a cada 5 - 7 dias subseqüentes, na mesma dosagem (1/6 ou 166,7mL). 
Procedimentos para limitar contaminações: Fazer a triplica lavagem das embalagens no momento de preparo da 
calda, usar toda a água da lavagem para preparo da calda, após, devolver em local próprio pare descarte da 
embalagem, o local mais próximo está indicado na Nota Fiscal do produto. 
A limpeza correta dos equipamentos, come tanques e bicos usados na pulverização é indispensável atem como 
finalidade a eliminação de  residues  de agrolóxices como  fungicides,  herbicidas e inseticidas. 

INTERVALO DE SEGURANÇA: 
Intervalo de Segurança não determinado devido a não determinação LMR para esse produto. 

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NA CULTURA E ÁREAS TRATADAS: 
Aguardar pelo menos 4 horas para reentrada na lavoura ou após a secagem completa da calda. Caso necessite 
entrar antes desse penedo, utilize o equipamento de proteção individual (EPI) recomendados para o uso 
durante a aplicação. 
LIEETAÇÕGC DE USO: 
Os usos do produto estão restritos aos indicados no rótulo e bula. 
Quando este produto for utilizado nas doses recomendadas, não causará danos as culturas indicadas. 
Recomenda-se aplicar nas horas mais frescas do dia, preferencialmente ao final da tarde ou à noite. 
RECOMENDAÇÕES PARA O MANEJO DE RESISTENCIA A INSETICIDAS: 
Não existem informações sobre o desenvolvimento de resistência de fitopatógenos. 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS:  
Samara  que houver disponibilidade de informações sobre MIP, provenientes da pesquisa publica ou privada, 
recomenda-se que estes programas sejam implementados. 

DADOS RELATIVOS A PROTEÇAO DA SAÚDE HUMANA 

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES. 
USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO. 
INDIVIDUOS IMUNOSSUPRIMIDOS OU COM HISTÓRICO RECENTE DE IMUNOSSUPRESSAO NÃO 
DEVEM MANUSEAR NEM APLICAR ESTE PRODUTO, CONSIDERANDO QUE HÁ RELATOS DE CASOS 
CLINICOS DE INFECÇÃO FUNGICA POR Beauverla  baseless  DE PESSOAS NESTA CONDIÇÃO. 
PRECAUÇÕES GERAIS: 
- Produto para uso excluslvamente 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, óculos de segurança com proteção lateral, mascara e luvas. 
- Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados. 

Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. 
- Não desentupa bicos, orificios e válvulas com a boca. 
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO 
CONTRA ACIDENTES: 
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. 
- A construção deve ser de alvenaria ou de material  rule  combustível. 
- O local deva ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
-Deva 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. 
- O produto se mantém estável de 4 a 8°C por 90 dias. 

PRECAUÇÕES NA PREPARAÇÃO DA CALDA: 
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros 
e procure rapidamente um serviço medico de emergência. 
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos. 
- Utilize equipamento de proteção Individual - EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente com mangas 
compridas passando por cima do punho  des  luvas e as pernas das calças por cima das bolas; botas de borracha; 
mascara com filtro mecânico classe P2 ou P3; óculos de segurança com proteção lateral e luvas de nitrila. 

Manuseie o produto em local aberto e ventilado. 

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. 
- Não aplique o produto contra o vento, se utilizar distribuidor  costal.  Se utilizar trator aplique o produto contra 
o vento. 
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas. 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente com mangas 
compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das betas: botas de borracha; 
mascara com filtro mecânico classe P2 ou P3; óculos de segurança com proteção lateral e luvas de sibila. 
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: 
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original, na temperatura 
recomendada e 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. 
- Os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: bolas, 
macacão, óculos, mascaras luvas. 
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. 
- Troque e lave as suas roupas de proteção separado das demais roupas da familia. As lavar as roupas utilizar 
luvas e avental Impermeável. 
- Faça a 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 com tratamento 
hidrorrepelente,  corn  mangas compridas e botas de borracha. 

PRIMEIROS SOCORROS: PROCURE LOGO UM SERVIÇO MEDICO DE EMERGENCIA LEVANDO A 
EMBALAGEM, ROTULO E BULA. 

INGESTÃO: SE ENGOLIR O PRODUTO, NÃO PROVOQUE VOMITO. CASO O VOMITO OCORRA 
NATURALMENTE, DEITE A PESSOA DE LADO. NÃO DE NADA PARA BEBER OU COMER. 

OLHOS: EM CASO DE CONTATO, LAVE COM MUITA ÁGUA CORRENTE DURANTE PELO MENOS 15 
MINUTOS. EVITE QUE A AGUA 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 ("RESPIRAD01, LEVE A PESSOA PARA UM LOCAL ABERTO 
E VENTILADO. 

A PESSOA QUE AJUDAR DEVERIA PROTEJER-SE DA CONTAMINAÇÃO USANDO LUVAS, AVENTAL 
IMPERMEÁVEL E MASCARA, POR EXEMPLO. 

INTOXICAÇÕES POR Beauveria  baseline  
INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Nome  dentine° 	l Beauvena bassiana, isolado IBCB 66 

Classe toxicológica IV - Pouco Tóxico 

Vias de exposição Oral 	nalatána. ocular e dermica 

Toxicocinética 
Mecanismos de 
toxicidade 

A  intaglio  de Beauveria bassiana ocorre normalmente via tegumento do inseto, 
onde o fungo germina em 12 a 18 horas, dependendo da presença de nutrientes, 
representados por  glucose,  quitina, nitrogênio,  etc.  A infecção oral pode ocorrer 
para alguns insetos, sendo também possivel a penetração via sistema respiratório 
pelo espiráculo. A penetração tegumentar ocorre devido a uma ação mecânica e 
química (enzimática), o que leva cerca de 12 horas. Decorridas 72 horas da 
inoculação o inseto apresenta-se totalmente colonizado, sendo o tecido gorduroso 
bastante atacado, seguido pelo tecido intestinal,  tubes  de Malpighi,  etc.,  advindo a  
merle  em função da faltado nutrientes e do acúmulo de substâncias tóxicas. Os 
insetos atacados tomam-se duros e cobertos por uma camada de micélio branco 
que posteriormente se transforma em conidióforos, que dão origem a massas 
pulverulentas de conidios esverdeados. No final da conidiogénese, o cadáver pode 
mostrar tons de verde que variam de claro a escuro, acinzentados ou ainda 
esbranquiçados compostos verdes. A Infecção oral pode acontecer para alguns 
insetos, como no caso de Solenopsis spp., sendo também possivel a penetração 
via sistema respiratório pelo espiráculo. A penetração tegumentar ocorre devido a 
uma atuação mecânica e qulmica (enzimática), que leva cerca de 12 horas. 
Decorridas 72 horas da inoculação, o inseto apresenta-se totalmente colonizado, 
advindo a morte por falta de nutrientes e acúmulo de toxinas, conforme explicado 
anteriormente. 

Sintomas e sinais 
clinicos 

Até o presente momento não foram observados problemas em função da aplicação 
deste patógeno nas unidades de proteção ou 	em campo. Foram observadas 
reações alérgicas em pessoas que 	trabalham em laboratórios, como febre e 
problemas pulmonares. Um pesquisador apresentou sensibilidade alguns meses 
após realizar pesquisas  corn  esse fungo sem proteção (luvas ou mascara). Apesar 
destes problemas, testes de segurança com exposição oral e intraocular não 
resultaram em efeitos adversos e não houve evidência de multiplicação em tecidos 
de mamíferos. 

Diowrio.tri:u o diagnostic°  t esiauelecioo  pea  connrmaçao da exposiçao e peia ocorrencia de 
possivel quadro  clinic°  compativel. 

Tratamento O tratamento e de suporte e a maioria das 	exposições casuais requer apenas 
descontaminação. 
Não administre ou introduza leite, nata ou outras substâncias contendo gordura 
animal ou vegetal, pois estas favorecem a absorção de substancias lipofilicas. 
Exposição Oral 
Não 	ha  antidote  especifico para envenenamento por Beauveria bassiana. 	O 
tratamento 	Et 	sintomático 	e 	de 	suporte 	e 	nciul 	o 	monitoramento 	pare 	o 
desenvolvimento de possíveis reações de hIpersensibilidade. 
Exposição  Moistens  
A) Remove o intoxicado para um local arejado. 
B) Monitore para alterações respiratórias. Se ocorrer tosse ou dificuldade respiralória 
avalie para irritação do trato respiratório, bronquite ou pneumonia. Administre oxigénic 
e auxilie na ventilação, conforme necessário. 

Tratamento ExposIção Ocular 
A) irrigue com água corrente ou salina a 0,9% por pelo menos 10 minutes. 
B) Um anestésico tópico pode ser necessário para alivie da dor ou no caso de 
blefaroespasmos. 
C) Assegure que não haja particulas remanescentes na conjuntiva. 



C) Assegure que não haja partículas remanescentes na conjuntiva. 
D) Seas  sintomas não forem solucionados após a descontaminação ou se for 
detectada uma anormalidade  significant°  durante o exame, encaminhe para um 
oftalmologista. 
Exposição Dármica 
1) Remova as roupas contaminadas e lave a pele exposta com água e sabão. 
2) Institua tratamento sintomático e medidas de suporte conforme necessário. 

Contra-indicações A indução do vómito é contra-indicada em razão do risco potencial de aspiração. 

ATENÇÃO Ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-7224001 para notificar o casos obter 

Informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento. 

Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica 

RENACtAT — ANVISA/MS 

Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação (SINAN / MS) 
Telefone de Emergência da  empress:  (16) 3603- 2575 

Mecanismo de Ação, Absorção e Excreção para  Animals  de Laboratório: 

Efeitos Agudos e Crônicos para Animais de Laboratório: 
Nenhum efeito toxico, infectivo ou patogénico foi observado em estudos toxicologicos agudos em roedores. 
Os animais não apresentaram alterações clinicas de toxicidade, infectividade e patogenicidade por vias 
pulmonar e oral. 
Efeitos agudos (resultados com  animals  de laboratório para o ingrediente ativo): 
DL,„ oral: estudo não realizado em função de não ter sido considerado tóxico no estudo de patogenicidade/ 
toxicidade oral aguda. 
DL„, ~mica: s  4000 mg/kg 
CL„ inalatória• estudo não realizado em função de não ter sido considerado tóxico no estudo de patogenicidade/ 
pulmonar aguda. 
Irritação dérmica: o produto foi considerado coma não irritante. 
Irritação ocular: não causou irritação ocular no estudo avaliado. 
Sensibilização cutãnea: não sensibilizaste para a pele. 

DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE: 
- Este produto e: 

- Altamente Perigoso ao Maio Ambiente (CLASSE I) 
- Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II) 

Perigoso ao Melo Ambiente (CLASSE  III)  
• - Pouco Perigoso ao Melo Ambiente (CLASSE IV) 
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza. 
-  Nap  utilize equipamento com vazamento. 
- 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. 
- Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em  areas  situadas a uma distancia Inferior a 500 (quinhentos) 
metros de povoação e de mananciais de captação de água para abastecimento públicos de 250 (duzentos e 
cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetação 
suscetivel a danos. 
- Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal concernentes ás atividades 
aeroagrícolas. 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO 
CONTRA ACIDENTES: 
- Mantenha o produto em sua embalagem original,  samara  fechada. 
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. 
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
-  Dave  haver sempre recipientes disponiveis, para envolver embalagens rompidas. 

Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT. 
- Observe a legislação estadual e municipal. 

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES AMBIENTAIS: 
- Isola e sinalize a  area  contaminada. 
- Utilize Equipamentos de Proteção Individual — EPI (macacão com tratamento hidrorrepelente, luvas e botas 
de borracha, óculos protetor e mascara com filtros). 
- Contate as autoridades  locals  competentes e a TZ Blotec Ltda. Telefone de Emergência: (16) 3603-2575. 
- Em caso de derrame, siga as instruções abaixo: 

Piso aavimentado:  absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxiliada uma pá a 
coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá ser mais 
utilizado. Neste caso, consulte o registraste através do telefone indicado no rótulo pare 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. Cantata a empresa registraste conforme 
indicado acima. 

. Corpos d'áaua:  interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, cantata o órgão 
ambiental mais  proximo ex  centro de emergêncla da empresa, visto que as medidas a serem adotadas 
dependem das proporções do acidente, das caracteristicas do corpo  Mils°  em questão e da quantidade do 
produto envolvido. 

. Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO, ou pó qulmico, ficando a favor do  
yenta  para evitar intoxicação. 

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: 
EMBALAGEM RIGIDA 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. 
Triplice Lavagem (Lavagem Manual): 

Esta embalaaem deverá ser submetida ao orocesso de Trlplice Lavagem, imediatamente aoós o seu  
esvaziamento, adotando-sena seauintes orocedimentos: 
-Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical 
durante 30 segundos; 
-Adicione agua limpa à embalagem até doses volume; 
-Tampa bem a embalagem e agite-a par 30 segundos; 
-Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador: 
-Faça esta operação trés vezes; 
-Inutilizas embalagem  practice  ou metálica perfurando o fundo. 
.Lavagem sob Pressão: 
Ao utilizar oulverizadores dotados de eauioamentos de lavagem sob oressão seauir os seauintes orocedimentos: 
-Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador, 
-Acione o mecanismo pare liberar o jato de  ague;  
-Direcione o jato de agua para todas as  parades  internas da embalagem, por 30 segundos; 
-A  ague  de lavagem deve ser transfedda para o tanque do pulverizador; 
-inutilize a embalagem plástica  au  metálica, perfurando o fundo. 
Ao utilizar eauioamento independente Para lavagem sob oressão adotar os seguintes orocedimentos' 
-Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sabre a boca do 
tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos;  
-Master  a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando 
o jato de água para todas as  parades  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 Triplica 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. 

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
No prazo de até um ano de 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,  sera  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  minima  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  scam  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 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 is do  or  prejudicando a fauna, a farsassaúde das pessoas. 

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO 
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registraste através 
do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. 

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS: 
O transporte esta sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação especifica, 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 ESTABELECIDAS POR óRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL OU 
MUNICIPAL 
(De  amnia  com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis) 
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