SOYAQUIM 700 WG
Herbicida

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob o nº 05305
Composição:
(RS) -2- (4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) quinoline-3-carboxylic acid
(IMAZAQUIM) .............................................................................................................700 g/kg (70% m/m)
Outros Ingredientes ................................................................................................... 300 g/kg (30% m/m)
GRUPO

B

HERBICIDA

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO
CLASSE: Herbicida seletivo pré-emergente
GRUPO QUÍMICO: Imidazolinona.
TIPO DE FORMULAÇÃO: Grânulos Dispersíveis em Água
TITULAR DO REGISTRO (*):
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.
Av. Parque Sul, 2138 - I Distrito Industrial – CEP: 61939-000 – Maracanaú/CE – Tel.: (85) 4011.1000 - SAC
(Solução Ágil ao Cliente): 0800-725-4011 - www.sumitomochemical.com - CNPJ. 07.467.822/0001-26;
SEMACE Nº 390/2018 DICOP/GECON
(*) Importador do produto formulado
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
Imazaquim Técnico Agripec – Registro MAPA nº 04305
Sinochem Ningbo Import & Export Corporation
11-12 Fl., Hualian Bldg., 21 Jiangxia St. Ningbo 315000 – China.
FORMULADORES:
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.
Av. Parque Sul, 2138 - I Distrito Industrial – CEP: 61939-000 - Maracanaú/CE.
CNPJ. 07.467.822/0001-26.
Número de registro do estabelecimento/Estado: SEMACE Nº 390/2018 DICOP/GECON.
SCHIRM AG
Mecklenburger str. 229, 23568 – Lübeck – Germany
No do lote ou da partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA AGRONÔMICA 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
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CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA:
CATEGORIA 5 - PRODUTO IMPROVÁVEL DE CAUSAR DANO AGUDO
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:
CLASSE III – PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

INSTRUÇÕES DE USO:
SOYAQUIM 700 WG é um herbicida seletivo recomendado para o controle de ervas daninhas de folhas
largas na cultura da soja, nas doses abaixo relacionadas:
CULTURA, PLANTAS INFESTANTES CONTROLADAS, DOSES, ÉPOCA DE APLICAÇÃO
(MODALIDADE DE EMPREGO), NÚMERO DE APLICAÇÃO E TEXTURA DO SOLO.
DOSES
ÉPOCA DE
PLANTAS
NÚMERO
Produto
APLICAÇÃO
TEXTURA
CULTURA
INFESTANTES
DE
Comercial (MODALIDADE
DO SOLO
CONTROLADAS
APLICAÇÃO
(g/ha)
DE EMPREGO)
Amendoim-bravo
(Euphorbia
heterophylla)
Trapoeraba
(Commelina
Soja
200
Pré-emergência
01
Argiloso
benghalensis)
Corda-de-viola
(Ipomoea grandifolia)
Picão-preto
(Bidens pilosa)
Cada quilograma de SOYAQUIM 700 WG contém 700,0g de Imazaquim, demonstradas abaixo suas
respectivas doses/ha em função da recomendação de dose/ha do produto comercial:
Produto Comercial (g/ha)
200

Ingrediente Ativo (g/ha)
140

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:
SOYAQUIM 700 WG deverá ser aplicado em pré-emergência diretamente no solo antes da emergência
da cultura e das plantas daninhas. Uma única aplicação é suficiente para atender às necessidades da
cultura no que diz respeito ao controle das invasoras sensíveis e recomendadas acima.
Modo de Ação:
O herbicida SOYAQUIM 700 WG é absorvido pelas raízes das plantas daninhas e desta forma se
transloca pelo xilema e floema, acumulando-se nos meristemas de crescimento, inibindo a síntese da
enzima acetolactato sintase (ALS) que por sua vez participa do processo de biossíntese de três
aminoácidos essenciais: valina, leucina e isoleucina. Esta inibição interrompe a síntese protéica que, por
sua vez, interfere na síntese do DNA e no crescimento celular. De maneira geral as plantas daninhas
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são controladas antes da emergência, podendo em alguns casos ocorrer a emergência, porém, chegarão
à morte até 14 dias da aplicação. Neste caso, nota-se sintomas de clorose foliar, morte do ponto de
crescimento e por fim a morte total das plantas daninhas.
CULTURA, MODO, EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO E VOLUME DE CALDA:
SOYAQUIM 700 WG pode ser usado em plantio convencional ou plantio direto.
Aplicações em Pré-Emergência (PRE) – Aplicar o produto diretamente no solo, o qual deve estar bem
preparado e livre de torrões no caso de plantio convencional, e logo após a dessecação e plantio da soja
no caso de plantio direto; antes que tenha ocorrido a emergência da cultura e das plantas daninhas. Para
que o produto apresente a performance desejada é necessário que haja umidade no solo ou que ocorra
chuva ou irrigação após a aplicação a fim de que o produto seja ativado proporcionando o controle das
plantas daninhas.
O volume de calda pode variar em função da área efetivamente tratada, bem como do equipamento e
tecnologia utilizada, conforme descrito abaixo:
Cultura

Modo de aplicação

Soja

Terrestre

Equipamento de aplicação
Tratorizado
Costal

Volume de calda (L/ha)
50 - 200
100 - 200

Aplicação Tratorizada:
 Bicos: Utilize bicos que gerem gotas médias, grossa ou muito grossas de forma a minimizar os riscos
com deriva;
 Vazão: 50 – 200 (L/ha);
 Pressão: Deverá ser selecionada em função do volume de calda e da classe de gotas;
 Tamanho de gotas: médias (M), grossas (G) ou muito grossas (MG).
Aplicação com Costal Manual:
 Bicos: Utilize bicos que gerem gotas médias, grossa ou muito grossas de forma a minimizar os riscos
com deriva;
 Vazão: 100-200 (L/ha);
▪ Pressão: Deverá ser selecionada em função do volume de calda e da classe de gotas;
▪ Tamanho de gotas: médias (M), grossas (G) ou muito grossas (MG).
O potencial de deriva é determinado pela interação de muitos fatores relativos ao equipamento de
pulverização (independente dos equipamentos utilizados para a pulverização, o tamanho das gotas é
um dos fatores mais importantes para evitar a deriva) e ao clima (velocidade do vento, umidade e
temperatura). O aplicador deve considerar todos estes fatores quando da decisão de aplicar. Evitar a
deriva é responsabilidade do aplicador. Para se evitar a deriva aplicar com o maior tamanho de gota
possível, sem prejudicar a cobertura e eficiência. Consulte um engenheiro agrônomo.
Condições climáticas:
Os valores devem ser sempre as médias durante os tiros de aplicação, e não valores instantâneos.
 Temperatura máxima.: 28 oC
 Umidade Relativa Mínima.: 55%
 Velocidade máxima do vento.: 10 km/h (3 m/s)
 Clima: observações locais deverão ser realizadas visando reduzir ao máximo as perdas por
volatilização ou deriva.
Não permitir que a deriva proveniente da aplicação atinja culturas vizinhas, áreas habitadas, leitos de
rios e outras fontes d'água, criações e áreas de preservação ambiental.
As condições de aplicação poderão ser alteradas de acordo com as instruções do Engenheiro Agrônomo
ou técnico responsável, mediante uso de tecnologia adequada.
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Em caso de dúvidas consultar departamento técnico da Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química
S.A.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo ou representante da empresa.
INTERVALO DE SEGURANÇA:
Não especificado devido a modalidade de emprego do produto.
INTERVALO DE REENTRADA DAS PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:
(De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana –
ANVISA/MS).
LIMITAÇÕES DE USO:
- A água da calda de pulverização deve ser de boa qualidade (não deve ser “dura” e/ou alcalina) e com
pH entre 5 e 6, de forma a proporcionar maior estabilidade durante a aplicação do herbicida.
- Evite sobreposição de faixas de pulverização durante a aplicação. Não fazer aplicação do produto na
presença de ventos fortes (acima de 8 km/h) a fim de evitar contaminação de culturas vizinhas e
sensíveis ao produto. Evite também aplicações com temperatura do ar acima de 30oC e umidade relativa
do ar abaixo de 55%, a fim de assegurar uma distribuição regular da calda sobre o terreno e evitar perdas
por evaporação.
- Após a aplicação de SOYAQUIM 700 WG na cultura de soja no verão, pode-se proceder com o plantio
das seguintes culturas de inverno subsequentes: trigo, ervilha, azevém, cevada e aveia. No verão
seguinte, pode-se realizar o plantio de soja, feijão, amendoim e arroz, além das culturas de inverno
citadas anteriormente. Pode-se plantar também a cultura de milho, desde que passados 300 dias entre
a aplicação de SOYAQUIM 700 WG na soja e o plantio desta cultura. Não plantar algodão no ano
seguinte ao da aplicação de SOYAQUIM 700 WG na cultura de soja.
- Manter a embalagem com o produto, principalmente depois de aberta, em local fresco, ventilado e com
baixa umidade relativa do ar, a fim de preservar a sua performance agronômica.
INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:
(VIDE as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS).
INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS:
Vide “Cultura, Modo, Equipamento de Aplicação e Volume de Calda”
DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA
EQUIVALENTE:
(VIDE as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA).
10. INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO, DESTINAÇÃO,
TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS:
(VIDE as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA).
INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DE
PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA A UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
(VIDE as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA).
INFORMAÇÃO SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA:
O uso sucessivo de herbicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode
contribuir para o aumento da população da planta daninha alvo resistente a esse mecanismo de ação,
levando a perda de eficiência do produto e um consequente prejuízo.
Como prática de manejo de resistência de plantas daninhas e para evitar os problemas com a resistência,
seguem algumas recomendações:
• Rotação de herbicidas com mecanismos de ação distintos do Grupo B para o controle do mesmo alvo,
quando apropriado.
• Adotar outras práticas de controle de plantas daninhas seguindo as boas práticas agrícolas.
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• 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 estratégias regionais
para o manejo de resistência e a orientação técnica da aplicação de herbicidas.
Informações sobre possíveis casos de resistência em plantas daninhas devem ser consultados e, ou,
informados à: Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD: www.sbcpd.org),
Associação Brasileira de Ação à Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas (HRAC-BR: www.hracbr.org), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA: www.agricultura.gov.br).
GRUPO

B

HERBICIDA

O produto Soyaquim 700 WG é composto por Imazaquim, que apresenta mecanismo de ação inibidores
da ALS, pertencente ao Grupo B, segundo classificação internacional do HRAC (Comitê de Ação à
Resistência de Herbicidas).
MINISTÉRIO DA SAÚDE – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAUDE HUMANA
ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DA BULA
PRECAUÇÕES GERAIS:
• Produto para uso exclusivamente agrícola.
• O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.
• Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e a aplicação do produto.
• Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
• Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados.
• Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com
a boca.
• Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil
fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
• Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e de
áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado.
• Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros
socorros e procure rapidamente o serviço médico de emergência.
• Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe
do alcance de crianças e animais.
• Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem:
macacão ou calça com tratamento hidrorrepelente; blusa com tratamento hidrorrepelente; botas de
borracha, avental impermeável; respirador; viseira facial ou óculos de segurança com proteção lateral;
touca árabe e luvas de proteção contra produtos químicos.
• Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação à
forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.
PRECAUÇÕES DURANTE A PREPARAÇÃO DA CALDA:
• Utilize equipamento de proteção individual (EPI): botas de borracha, avental impermeável; respirador;
viseira facial ou óculos de segurança com proteção lateral; touca árabe e luvas de proteção contra
produtos químicos.
• Manuseie o produto em local aberto e ventilado, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI)
recomendados.
• Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.
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PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO DO PRODUTO:
• Evite o máximo possível o contato com a área tratada.
• Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de
tempo entre a última aplicação e a colheita).
• Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada entrem na área em que estiver
sendo aplicado o produto.
• Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia, respeitando as
melhores condições climáticas para cada região.
• Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar contato, ou permitir que outras pessoas
também entrem em contato, com a névoa do produto.
• Utilize equipamento de proteção individual (EPI): botas de borracha, avental impermeável; respirador;
viseira facial ou óculos de segurança com proteção lateral; touca árabe e luvas de proteção contra
produtos químicos.
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO:
• Sinalizar a área tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA” e manter os avisos
até o final do período de reentrada.
• Evite o máximo possível o contato com a área tratada.
• Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize
os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.
• Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada permaneça em áreas tratadas
logo após a aplicação.
• Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de
tempo entre a última aplicação e a colheita).
• Antes de retirar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sempre lave as luvas ainda vestidas
para evitar contaminação.
• Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local
trancado, longe do alcance de crianças e animais.
• Tome banho imediatamente após a aplicação do produto e troque as roupas.
• Lave as roupas e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) separados das demais roupas da
família. Ao lavar as roupas, utilizar luvas e avental impermeáveis.
• Após cada aplicação do produto faça a manutenção e a lavagem dos equipamentos de aplicação.
• Não reutilizar a embalagem vazia.
• No descarte de embalagens, utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI): botas de borracha,
avental impermeável; respirador; viseira facial ou óculos de segurança com proteção lateral; touca árabe
e luvas de proteção contra produtos químicos.
• Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem:
touca árabe; viseira/óculos; avental impermeável; blusa com tratamento hidrorrepelente; botas de
borracha; calça com tratamento hidrorrepelente; luvas de proteção contra produtos químicos e
respirador.
• A manutenção e a limpeza do EPI devem ser realizadas por pessoa treinada e devidamente protegida.

ATENÇÃO
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Pode ser nocivo se ingerido
Pode ser nocivo em contato com a pele
Pode ser nocivo se inalado

PRIMEIROS SOCORROS: Procure imediatamente um serviço médico de emergência levando a
embalagem, rótulo, bula, folheto informativo e/ou receituário agronômico do produto.
Ingestão: Se engolir o produto, não provoque vômito, exceto quando houver indicação médica. Caso o
vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.
Olhos: Em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água
de lavagem entre no outro olho. Caso utilize lente de contato, deve-se retirá-la.
Pele: Em caso de contato, tire toda a roupa e acessórios (cinto, pulseiras, óculos, relógio, anéis etc.)
contaminados e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro, por pelo menos 15 minutos.
Inalação: Se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa
que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeável, por exemplo.

INTOXICAÇÕES POR SOYAQUIM 700 WG
INFORMAÇÕES MÉDICAS
Grupo químico
Classe
toxicológica
Vias de
exposição
Toxicocinética

Toxicodinâmica

Sintomas e
sinais clínicos

Diagnóstico

Tratamento

Imazaquim: Imidazolinona
Categoria 5: Produto improvável de causar dano agudo
Dérmica, inalatória, oral e ocular.
Imazaquim: Não há dados em seres humanos. Após administração oral em ratos a
excreção foi quase completa e, 48 horas (94% na urina e 4% nas fezes). Não há
evidências de bioacumulação.
Imazaquim: Não se conhece um mecanismo de toxicidade específico para humanos.
Nas plantas age por inibição da enzima acetohidroxi-ácidosintase responsável pela
produção de valina, leucina e isoleucina.
Toxicidade aguda: não há relatos de sintomas de intoxicação aguda em
humanos, sendo recomendada a suspensão da manipulação ou aplicação do
produto, se surgirem quaisquer sintomas. Em animais produziu:
Sinais e sintomas
Dérmica Irritação leve; não sensibilização.
Ocular Irritação leve
Inalatória Irritação leve
Toxicidade crônica: não há dados em humanos. Não há evidência de
carcinogenicidade ou efeitos endócrinos (apenas a doses extremamente altas:
o incremento TSH e diminuição de T3 e T4.
O diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição e de quadro clínico
compatível.
Obs.: Em se apresentando sinais e sintomas indicativos de intoxicação aguda, trate o
paciente imediatamente.
Antídoto: Não há antídoto específico.
Tratamento: remoção da fonte de exposição, descontaminação, proteção das
vias respiratórias, de aspiração, tratamento sintomático e de suporte.
Exposição Oral:
- Lavagem gástrica: na maioria dos casos não é necessário.
1. Considere logo após ingestão de uma grande quantidade de produto (até 1
hora). Proteger as vias aéreas em posição de Trandelenburg e decúbito lateral
esquerdo ou por intubação endotraqueal.
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Contraindicações
Efeitos das
interações
químicas

ATENÇÃO

2. Contraindicações: perda de reflexos protetores das vias respiratórias ou
alteração de consciência em pacientes não intubados; corrosivos e
hidrocarbonetos; risco de hemorragia ou perfuração gastrintestinal.
- Carvão Ativado: se liga à maioria dos agentes tóxicos e pode diminuir a
absorção sistêmica deles, se administrado logo após a ingestão (1 h)
1- Dose: suspensão (240 ml de água / 30 g de carvão). Dose: 25 a 100 g em
adultos, 25 a 50 g em crianças (1 a 12 anos) e 1g/kg em menores de 1 ano de
idade.
- Não provocar vômito, caso ocorra espontaneamente não deve ser evitado;
deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos.
- Fluídos intravenosos e monitorização laboratorial. Manter internação por no
mínimo 24 horas após o desaparecimento dos sintomas.
Exposição
Inalatória
Se ocorrer tosse/dispneia, avalie quanto a irritação, bronquite ou pneumonia.
Administre oxigênio e auxilie na ventilação. Trate broncoespasmo com β2agonnistas via inalatória e corticosteróides via oral ou parenteral.
Exposição
Ocular
Lave os olhos expostos com quantidades copiosas de água ou salina 0,9%, à
temperatura ambiente, por pelo menos 15 minutos. Se os sintomas persistirem,
encaminhar o paciente para o especialista.
Exposição
Dérmica
Remova as roupas contaminadas e lave a área exposta com quantidade
abundante de água e sabão. Encaminhar o paciente para o especialista caso a
irritação ou dor persistirem.
Cuidados para os prestadores de primeiros-socorros:
- Evitar aplicar respiração boca-boca em caso de ingestão do produto; usar
equipamento de reanimação manual (Ambú).
- Usar equipamento de PROTEÇÃO: para evitar contato cutâneo, ocular e
inalatório com o produto.
A indução do vômito é contraindicada em razão do risco potencial de aspiração
e de pneumonite química.
Não são conhecidos.
Para notificar o caso e obter informações especializadas sobre diagnóstico e
tratamento, ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001.
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica
(RENACIAT/ANVISA/MS)
As intoxicações por agrotóxicos e afins estão incluídas entre as Doenças e Agravos
de Notificação Compulsória.
Notifique o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS).
Notifique no Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa)
Telefones de Emergência da empresa:
Toxiclin (Emergência Toxicológica) – 08000141149
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.: (085) 4011-1000
SAC (Solução Ágil ao Cliente): 0800-725-4011
Endereço Eletrônico da Empresa: www.sumitomochemical.com
Correio Eletrônico da Empresa: sac@sumitomochemical.com

Mecanismos de Ação, Absorção e Excreção para Animais de Laboratório:
Vide quadro acima, itens “Toxicocinética” e “Toxicodinâmica”.
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Efeitos Agudos:
DL50 oral em ratos: > 2000 mg/kg p.c.
DL50 cutânea em ratos: > 4000 mg/kg p.c.
CL50 inalatória em ratos: Não determinada nas condições de teste.
Corrosão/Irritação cutânea em coelhos: Em estudo de irritação cutânea realizado em coelhos, durante as
avaliações de 24, 48 e 72 horas, os animais apresentaram eritema e edema (1,0), completamente revertidos na
avaliação de 72 horas. O produto não foi considerado irritante para a pele de coelhos.
Corrosão/Irritação ocular em coelhos: Em estudo de irritação ocular realizado em coelhos, os animais
apresentaram efeitos conjuntivais que consistiram em: congestão leve da conjuntiva em dois animais e edema
e lacrimejamento em um animal. O produto não foi considerado irritante ocular para coelhos.
Sensibilização cutânea em cobaias (Método de Buehler): O produto não foi considerado sensibilizante
dérmico em cobaias.
Mutagenicidade: Não foi observado efeito mutagênico em teste in vitro de mutação genética bacteriana ou
ensaio in vivo com células da medula óssea de camundongos.
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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)
( ) Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)
- Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo
atingir, principalmente, águas subterrâneas.
- 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
INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E
PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações
ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.
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EM CASO DE ACIDENTES:
- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química
S.A. - telefone de emergência: (085) 215.1000.
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos de água.
- Em caso de incêndio, use extintores de ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, CO2 OU PÓ QUÍMICO etc.,
ficando a favor do vento para evitar intoxicação.
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:
- É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no
local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou
transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou
pessoas.
- A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona
contaminação do solo, da água e do ar.
- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE
LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.
PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
- Caso o produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante,
através do telefone (0xx85) 3215 – 1000, para sua devolução e destinação final.
TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
- Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na Legislação específica.
RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL
OU MUNICIPAL
Observe as restrições e/ou disposições constantes na legislação estadual e/ou municipal concernentes
as atividades agrícolas.
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