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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

- Nome do produto:   CIGARAL 

- Nome da empresa:  ANASAC Brasil Comercio e Locação de Máquinas Ltda. 
- Endereço:   Av. Ipiranga, 318, Conj. 1001, Sl. 2, Bloco A-Cep 01046-010-São Paulo- SP 

- Telefone para contato:    

- Fax:     (11) 3253-8813 

- E-mail:     

- Telefone para emergências:  Empresa: (11) 3253-8813 
      ANVISA - DISQUE-INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

- Preparado:     Pó Molhável - WP (Imidacloprido 700 g/kg / Outros ingredientes 300 g/kg) 

- Nome comum:   Imidacloprido 

- Sinonímia:    Imidacloprid, AN0007670 

- Número de registro CAS:  138261-41-3 

- Grupo químico:   Neonicotinóide 

- Classe:     Inseticida 

- Ingrediente ou impurezas que contribuam para o perigo: 

Ingrediente Nº CAS Concentração (% m/m) 

Imidacloprido 138261-41-3 70 
 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

- Perigos mais importantes: O produto pode ser tóxico ao homem e perigoso ao meio ambiente, se não 
utilizado conforme as recomendações. A exposição ao produto pode ocorrer 
através de inalação, ingestão, contato com a pele ou com os olhos.  

- Efeitos do produto:  

 - Efeitos adversos à saúde 
humana: 

Extremamente irritante para os olhos. Não irritante à pele. Não sensibilizante à 
pele. 

 - Efeitos ambientais: Produto perigoso ao meio ambiente. Altamente tóxico para minhocas e abelhas, 
podendo atingir outros insetos benéficos. Não aplique o produto no período de 
maior visitação das abelhas. 

 - Perigos físicos e químicos: Produto não inflamável. A combustão gera fumos tóxicos de óxidos de 
nitrogênio, ácido clorídrico, monóxido e dióxido de carbono. O produto não é 
explosivo. 

 - Perigos específicos: Classe Toxicológica I - Extremamente Tóxico.  
Em elevadas concentrações no ar, o pó pode formar misturas explosivas. 

      
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

- Medidas de primeiros-socorros: Procure logo um serviço médico de emergência levandoa 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.  

 - Contato com os 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.  

 - Contato com a pele: Em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água 
corrente e sabão neutro. 
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 - Inalação: Se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e 

ventilado. 

- Quais ações devem ser 
evitadas: Não dê nada via oral ou provoque vômito em uma pessoa inconsciente. 

- Proteção do prestador de 
socorros: 

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

- Notas para o médico: Não há antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático e de suporte. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

- Meios de extinção 
apropriados: 

Em pequeno foco de incêndio use extintor de pó químico ou CO2. Em incêndio de 
maior proporção use extintores de água em forma de neblina ou espuma. Mantenha-
se de costas para o vento, para evitar intoxicação. Resfrie com água as embalagens 
expostas ao fogo. Impeça que a água esparrame o produto ou atinja corpos d'água. 
Reter os líquidos utilizados. 

- Perigos específicos: Este produto não é inflamável. A combustão gera fumos tóxicos de óxidos de 
nitrogênio, ácido clorídrico, monóxido e dióxido de carbono. Evite inalar a fumaça 
desprendida. O produto não é explosivo. Em elevadas concentrações no ar, o pó 
pode formar misturas explosivas. 

- Proteção dos bombeiros: Use aparato de respiração autônomo com pressão positiva (MSHA/NIOSH ou 
equivalente) e roupa protetora adequada de combate ao fogo.  

 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

- Precauções pessoais:  

 - Remoção de fontes de ignição: Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. 

 -Controle de poeira: Evite a formação e inalação de poeira. 

 - Prevenção da inalação e do 
contato com a pele, mucosas e 
olhos: 

Qualquer pessoa com acesso em área de vazamento significativo ou área 
com ventilação inadequada deverá usar equipamentos de proteção 
individual adequados (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, 
óculos protetores e máscaras com filtros). 

- Precauções ao meio ambiente: Em caso de derrame, siga as instruções abaixo: 
- Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo 
humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de 
emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem 
das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em 
questão e da quantidade do produto envolvido.  

- Limpeza / descontaminação: - Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o 
material com auxílio de uma pá e coloque em um recipiente lacrado e 
identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser 
utilizado. Neste caso, contate o registrante através do telefone indicado no 
rótulo para sua devolução e destinação final. Lave o local com grande 
quantidade de água. 
- Solo: retire com o auxílio de uma pá, as camadas de terra contaminada até 
atingir o solo não contaminado, recolha este material e coloque em um 
recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa 
registrante conforme indicado acima. 
Em armazém industrial utilize aspiradores a vácuo (utilize equipamento 
industrial dotado de filtros de alta eficiência) ou pás e vassouras apropriadas 
para remoção do material. Lave as superfícies contaminadas com água. 
Retenha a água de lavagem para evitar contaminação de drenos e cursos 
d’água. 

 
 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
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- Manuseio:  

 - Medidas técnicas: Manuseie o produto em local ventilado, ou com exaustão adequada. Previna 
a formação de depósitos e a dispersão de poeira, pois em elevadas 
concentrações no ar, o pó pode formar misturas explosivas.  

  - Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

Utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados. Evitar 
o contato do produto com os olhos, pele e roupas de trabalho. Evite contato 
direto com o produto, bem como inalar pó do produto  ou a névoa da 
pulverização da calda. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio 
do produto. Ao abrir a embalagem, evite vazamentos ou formação de 
poeira. Não utilizar EPIs danificados ou defeituosos. Não utilize 
equipamento com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e 
válvulas com a boca. 
Siga as orientações da bula e/ou rótulo do produto, quanto às Precauções 
Gerais, Precauções na preparação da calda, Precauções durante a 
aplicação, e Precauções após a aplicação. 

  - Prevenção de incêndio e 
explosão: 

Evitar todas as fontes de ignição. 

  - Precauções para manuseio 
seguro: 

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene pessoal e 
industrial. 

- Armazenamento:  

 - Medidas técnicas apropriadas: Mantenha o produto e as eventuais sobras em sua embalagem original, 
sempre fechada, em local ventilado e com exaustão adequados. 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. 

 - Condições de armazenamento:  

  - Adequadas: Armazenar longe de calor excessivo, fontes de ignição e de materiais 
reativos. Armazenar em local seco, abrigado e à temperatura ambiente. 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 a placa de advertência com os 
dizeres: CUIDADO VENENO. Trancar o local, evitando o acesso de 
pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre 
recipientes disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o 
recolhimento de produtos vazados. Observe as disposições constantes da 
Legislação Estadual e Municipal.  

  - A evitar: Locais úmidos e fontes de calor. Não armazene este material próximo a 
alimentos, rações ou água potável. 

  - Produtos e materiais 
incompatíveis: 

Evitar contato com agentes corrosivos, de pH extremos (menores que 3 e 
maiores que 10). 

 - Materiais seguros para embalagens: 

  - Recomendadas : Sacos trilaminados de plástico/alumínio contendo bolsa hidrossolúvel, 
barricas de fibra com saco plástico de Polietileno de alta densidade. 

 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

- Medidas de controle de 
engenharia: 

Este produto destina-se ao uso em ambientes externos, onde os controles de 
engenharia não são necessários. Caso as condições forem diferentes (por 
exemplo: reformulação, reembalagem, etc.), a prevenção de exposição do 
trabalhador deverá ser minimizada utilizando-se as técnicas tradicionais, tais como 
ventilação adequada e exaustores locais. 

- Intervalo de reentrada de 
pessoas nas culturas 
tratadas: 

Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da 
calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes 
desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) 
recomendados para o uso durante a aplicação. 
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- Equipamento de proteção individual apropriado: 

 - Proteção respiratória: Máscara com filtro mecânico classe P2.  

 - Proteção das mãos: Luvas de nitrila. 

 - Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral. 

 - Proteção da pele e do 
corpo: 

Macacão com tratamento hidrorrepelente com mangas compridas, avental 
impermeável, botas de borracha. 

- Medidas de higiene: Tome banho após o manuseio do produto ou imediatamente se ocorrer 
contaminação. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato 
com outros utensílios de uso pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, 
fumar, ou utilizar a toalete. 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

- Estado físico: Sólido. 

- Aspecto: Pó. 

- Cor: Bege claro. 

- pH:   7,46 (solução aquosa a 20ºC) 

- Ponto ou faixa de fusão: 144 ºC (produto técnico) 

- Ponto de fulgor: média 135,2ºC (714 mmHg).   

- Pressão de vapor: < 7,5 x 10-8 mmHg a 25ºC (produto técnico) 

- Limites de explosividade: Não apresenta perigo de explosão. 

- Densidade: 0,73 g/cm3 (c/compactação) 

- Solubilidade em água: Miscível em água. 

- Solubilidade em solventes orgânicos: Não miscível em metanol e hexano. 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

- Instabilidade: O produto é estável, entretanto, mantenha longe de umidade, calor ou chama. 

- Reações perigosas:  Em elevadas concentrações no ar, o pó pode formar misturas explosivas. 

 - Condições a evitar: Mantenha o produto longe de umidade, calor ou chama. 

 - Materiais a evitar: Evitar contato com agentes corrosivos, de pH extremos (menores que 3 e 
maiores que 10). 

- Produtos perigosos da 
decomposição: 

Não há produtos perigosos da decomposição conhecidos. A combustão gera 
fumos tóxicos de óxidos de nitrogênio, ácido clorídrico, monóxido e dióxido de 
carbono. 

- Outros dados: Não ocorrerão reações perigosas de polimerização. 

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

- Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: 

 - Toxicidade aguda: 

 - Ingestão: DL50 oral aguda (ratos): 500 mg/kg p.c. 

 - Pele:  DL50 dermal aguda (ratos): >2000 mg/kg p.c. 

 - Inalação: CL50 inalatória aguda (ratos) (4h): >5,839 mg/L 

 - Efeitos locais:  

 - Contato com a pele: Não irritante para a pele (coelhos).  

 - Contato com os olhos: Estudos realizados em coelhos, o produto mostrou-se irritante aos olhos, com 
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lesões na superfície da córnea, reversíveis em até 48 horas. (coelhos). 

 - Sensibilização: O produto não é sensibilizante para a pele (cobaias). 
 

INTOXICAÇÕES POR IMIDACLOPRIDO 

INFORMAÇÕES MÉDICAS 
 
Grupo químico Neonicotinóide. 
Classe  
toxicológica 

I - EXTREMAMENTE TÓXICO 

Vias de  
exposição 

Oral, inalatória e dérmica. 

Toxicocinética Estudos de biocinética em ratos mostraram que o imidacloprido é rapidamente e quase 
completamente absorvido pelo lúmem intestinal. Da mesma forma, a eliminação é rápida 
e completa. Não há indícios de potencial de bioacumulação do composto parental bem 
como de seus metabólitos. Os processos de absorção e excreção são independentes da 
via de exposição. Observa-se como média 75% da excreção via urina e o restante via 
fezes, pela bile excretada. O pico de concentração plasmática é atingido entre 1 e 2 horas 
após a administração e o produto se distribui rapidamente do espaço intravascular para 
os órgãos e tecidos periféricos do corpo. Após 48 horas da aplicação, a presença do 
imidacloprido nos tecidos é bastante pequena. A transposição da barreira hemato-
encefálica é bastante limitada. A taxa de metabolização do imidacloprido em ratos é alta e 
mais pronunciada em machos do que em fêmeas. Somente entre 10 a 16% do composto 
parental é encontrado na excreta. O principal metabólito renal excretado é o ácido 6-
cloronicotínico e seu produto glicina conjugado, bem como os dois correspondentes de 
biotransformação com anel imidazolidina. 
As duas maiores rotas de metabolismo responsáveis pela degradação do imidacloprido 
são: 1 - Clivagem oxidativa gerando nitroiminoimidazolina e ácido cloronicotínico, que 
sofre conjugação com glicina. Estes metabólitos são encontrados somente na urina e 
excretados rapidamente. Eles constituem a maior parte dos metabólitos identificados e 
representam cerca de 30% destes. 2 - Hidroxilação do anel imidazolina entre as posições 
4-5. Cerca de 16% dos metabólitos recuperados identificados foram a soma de 4- e 5-
hidroxi-imidacloprido. 

Mecanismos de 
toxicidade 

Inseticidas neonicotinóides interagem menos com os subtipos de receptores nicotínicos 
humanos quando comparado aos de insetos. Devido a pouca penetração através da 
barreira hemato-encefálica, os efeitos mediados pelo sistema nervoso central não são 
esperados em níveis baixos de exposição. 

Sintomas e sinais 
clínicos 

A ingestão de imidacloprido pode causar tontura, sonolência, tremores e movimentos 
incoordenados. Sintomas após exposição aguda ao produto formulado (imidacloprido e 
outros ingredientes) incluíram falta de coordenação, tremores, diarréia e perda de peso. 
Estudos crônicos com ratos mostraram que a tireóide é especialmente sensível ao 
imidacloprido. Existe a possibilidade de efeitos anticolinérgicos em humanos. Em 
experimentos animais de dose alta observaram-se distúrbios na respiração e na 
movimentação, tremores, hipotermia e reflexos pupilares impareados. Os sintomas são 
similares à intoxicação por nicotina. Esses inseticidas parecem ser menos tóxicos quando 
absorvidos por via dérmica ou inalatória do que quando absorvidos por via oral. 
A ingestão de formulações de inseticidas neonicotinóides também pode resultar em 
sintomas clínicos relacionados aos surfactantes, solventes ou outros ingredientes, sendo 
que alguns podem ser corrosivos. Devem-se tratar os sintomas. 

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

Tratamento Não há antídoto específico, o tratamento deve ser sintomático e de suporte. 
Remova o paciente da fonte de exposição. Lave a área do corpo atingida pelo produto 
com grandes quantidades de água e sabão. 
Lave os olhos com grande quantidade de água durante 15 minutos e, se necessário, 
utilize colírio anestésico após a lavagem. 
Pacientes com intoxicação via oral devem ser observados cuidadosamente para o 
possível desenvolvimento de irritação ou queimaduras no esôfago ou trato gastringestinal. 
Se estiverem presentes sinais ou sintomas de irritação ou queimaduras no esôfago, 
considere a endoscopia para determinar a extensão do dano.  
Lavagem gástrica deve ser considerada em ingestões significativas (grandes volumes) e 
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no período máximo de 2 horas. 
Administre carvão ativado (240 ml de água / 30 g de carvão ativado). Dose usual: 25 a 
100 g em adultos / adolescentes, 25 a 50 g em crianças (1 a 12 anos), e 1 g /kg em 
crianças com menos de 1 ano de idade. 
Reidrate o paciente que estiver perdendo fluidos através do vômito e diarréia. 

Contra-indicações A indução do vômito é contra-indicada em razão do risco de aspiração e de pneumonite 
química. 

Efeitos sinérgicos Não se conhecem efeitos sinérgicos para este produto 
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) 
Telefones de Emergência da empresa: 
Anasac Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda.: (11) 3253-8813 

 
EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO: 
Efeitos Agudos: 
DL50 via oral: 500 mg/kg 
DL50 via dérmica: >2000 mg/kg 
CL50 inalatória: >5,839 mg/l 
Irritação Dérmica: Nos estudos realizados em coelhos, o produto mostrou-se não irritante à pele.Irritação Ocular: 
Nos estudos realizados em coelhos, o produto mostrou-se irritante aos olhos, com lesões na superfície da córnea, 
reversíveis em até 48 horas.Sensibilização cutânea: o produto mostrou-se não sensibilizante à pele de cobaias. 
Efeitos Crônicos: 
Nos estudos realizados com ratos de laboratório durante dois anos, observou-se um retardamento no ganho de peso 
dos animais que receberam a dose máxima testada na dieta (900 ppm). Os ratos machos foram mais sensíveis que 
as fêmeas em relação à observação de partículas mineralizadas no colóide de folículos da tireóide. Quanto aos 
demais parâmetros requeridos neste tipo de estudo não foram observados nenhuma anormalidade ou efeitos 
significativos. As doses sem efeito, foram 300 ppm para ratos fêmeas e 100 ppm para ratos machos. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

- Efeitos sobre organismos aquáticos: 

 - Algas (Pseudokirchneriella subcapitata) CE50 (72 h): 33,98 mg/L 

 - Peixe (Danio rerio) CL50aguda (96 h): >100 mg/L 

 - Microcrustáceos (Daphnia magna) CE50 (24 e 48 h): 70,71 e 63,73 mg/L, respectivamente. 

- Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 

 - Impacto ambiental: Este produto é Perigoso ao Meio Ambiente. Este produto é Altamente Tóxico para 
minhocas e abelhas. 

  
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

- Métodos de tratamento e disposição: 

 - Produto: Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte 
a Anasac Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda., através do telefone (11) 
3253-8813 para sua devolução e destinação final.  

 - Restos de produtos: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada, em local exclusivo 
para produtos tóxicos. 

 Destruição / 
eliminação: 

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. Siga as regulamentações municipais, 
estaduais e federais para o descarte de produtos e embalagens vazias. 

 
 
PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE 
EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: 
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- 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, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias. 
Use luvas no manuseio dessa embalagem. 
Esta embalagem vazia 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 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 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 são 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 nos 
Canais de Distribuição. 

- 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. 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 (CAIXA DE TRANSPORTE - 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 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 
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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 RECICLAGEM DDESTA 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, sacarias 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.  
 
- PRODUTO IMPRÓPRIO 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. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais:  

Transporte Terrestre  
(Brasil - ANTT) 

Número ONU: 2588 
Nome apropriado para embarque: PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.E.(imidacloprido) 
Subclasse de risco: 6.1 
Número de risco: 60 
Grupo de embalagem: III 

Transporte Marítimo 
(IMDG) 

Número ONU: 2588 
Nome apropriado para embarque: PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.E. (imidacloprido) 
Subclasse de risco: 6.1 
Número de risco: 60 
Grupo de embalagem: III 
Poluente marinho: Sim 

Transporte Aéreo  
(ICAO / IATA) 

Número ONU: 2588 
Nome apropriado para embarque: PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.E. (imidacloprido) 
Subclasse de risco: 6.1 
Número de risco: 60 
Grupo de embalagem: III 

 
15. REGULAMENTAÇÕES 

- Regulamentações: 

 - CIGARAL® está registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2710, de acordo 
com o Art. 5 Inciso II, do Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 
de julho de 1989. 

 - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS: instituído pelo Decreto Nº 
2.657, de 3 de julho de 1998, da Presidência da República. 

 - Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - Ministério dos Transportes - Agência 
Nacional de Transportes Terrestres. 

 - Observe legislação Estadual e Municipal, sobre as instruções de armazenamento do produto, visando sua 
conservação e prevenção contra acidentes. 

 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
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- Referências Bibliográficas: 

 Hoja de Datos de Seguridad (HDS), Act. Maio.2009, ANASAC. 

 Relatórios Técnicos do produto técnico e formulado. 

 Ficha de Emergência  
  
- Abreviações: 
 ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres 
 CAS Chemical Abstract Service. 
 CE50 Concentração efetiva do agente químico que causa inibição de 50% da biomassa. 
 CL50 Concentração que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação. 
 DL50 Dose administrada que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação. 
 EPI Equipamento de Proteção Individual. 
 i.a. ingrediente ativo 
 IATA International Air Transport Association. 
 ICAO International Civil Aviation Organization. 
 IMDG International Maritime Dangerous Goods. 
 N.E. Não-Especificada. 
 ONU Organização das Nações Unidas. 
 OSHA Occupational Safety and Health Administration. 
 p.c. peso corpóreo. 
 ppm partes por milhão 
 PVC Polyvinyl Chloride 
 
 

As informações contidas nesta ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico nacional e 
internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao 
usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. A Anasac 
Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda., não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou 
despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou 
indenizações de qualquer espécie. 
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