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COMPOSIÇÃO:
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (IMIDACLOPRIDO).......700 g/kg (70% m/m)
Outros Ingredientes............................................................................................................300 g/kg (30% m/m)

Corrosivo a metais
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA I – EXTREMAMENTE TÓXICO

 

CULTURAS MODALIDADE DE 
APLICAÇÃO 

PRAGAS CONTROLADAS 
Nome Comum 

(Nome Cientí  

DOSES 

 Produto Comercial 

Algodão Pulverização Pulgão-das-  
(Aphis gossypii) 

49 a 70 g/ha  70 a 100 g/ha 

Cana-de-açúcar Pulverização Cigarrinha-das-raízes  
(Ma ) 

490 g/ha 700 g/ha 

Cupins 
(Heterotermes tenuis) 

476 g/ha 680 g/ha 

Feijão Pulverização Mosca-branca 
(Bemisia tabaci raça B) 

175 g/ha 250 g/ha 

Cigarrinha-verde  
(Empoasca kraemeri) 

105 - 175 g/ha 150 - 250 g/ha 

Citros Pulverização Minadora-das-folhas 
(Phyllocnistis citrella) 

3,5 g/100 L de água  5,0 g/100 L de água 

Fumo Lavoura: “drench” 
(esguicho) 

Pulgão-verde 
(Myzus persicae)  

210 a 252 g/ha 300 a 360 g/ha 

Broca-do-fumo   
(Faustinus cubae) 

252 g/ha 360 g/ha 

Tomate 
Pulverização 

Mosca-branca 
(Bemisia tabaci raça B) 

100 g/ha 143 g/ha 

 

INSTRUÇÕES DE USO:
Cigaral é um inseticida sistêmico de ação de contato e ingestão, recomendado para o controle de pragas nas culturas de 
algodão, cana-de-açúcar, citros, feijão, fumo e tomate.

Algodão: Realize no máximo 4 aplicações durante o ciclo da cultura, obedecendo a intervalos mínimos de 10 dias entre 
aplicações. Em cultivares suscetíveis a virose, inicie as aplicações quando 5 a 10% das plantas apresentarem pulgões, 
mantendo o controle até 60 dias após a germinação, principalmente. Use outros inseticidas se necessário.
Cana-de-açúcar: Realize uma única aplicação durante a safra. Cigarrinha-das-raízes (soqueiras de cana-de-açúcar após 
a colheita da cana crua): aplique no início da infestação, quando forem encontradas as primeiras ninfas da cigarrinha-das-
raízes nas bases das soqueiras da cana-de-açúcar. Cupins (plantios novos): aplique preventivamente sobre os toletes, nos 
sulcos de plantio, antes da operação de cobertura.

infestação, quando 10% dos ramos (ponteiros de brotações novas das plantas) estiverem infestados (presença de larvas do 
1º e 2º estágios).
Feijão: Realize no máximo 3 aplicações durante o ciclo da cultura, obedecendo a intervalos mínimos de 14 dias entre cada 
aplicação. 
- Mosca-branca: Inicie as aplicações quando for observada a presença da mosca-branca na lavoura. O período crítico vai 

transmitido pela mosca-branca). Faça alternância com outros produtos recomendados para a praga e cultura. 

após o transplante na lavoura.

recomendados para a praga e cultura.

contendo cerca de ¾ do volume total de água. Mantenha a calda sob agitação. Complete o volume do tanque com água, e 

algodão e cana-de-açúcar.

cônicos série D ou similares, gastando-se volume de calda de 200 L/ha. 
Cana-de-açúcar: Utilize pulverizador costal manual ou motorizado, pulverizador tratorizado, equipados com bicos de jato 

volume de calda de 100 a 180 L/ha.

tratorizado, equipados com bicos cônicos, dando boa cobertura de toda a copa da planta. Utilize até 2.000 L de calda/ha.
Feijão: Aplique em pulverização foliar, via terrestre, utilizando-se pulverizador costal manual ou motorizado, pulverizador 
tratorizado de barras, equipados com bicos cônicos série D ou similares, utilizando-se volume de calda de 300 L/ha. 
Garantir boa cobertura, atingindo as ninfas e adultos que se localizam na parte inferior das folhas.
Fumo - no canteiro (Float) (rega): Para o controle de pulgão-verde (Myzus persicae) e broca-do-fumo (Faustinus cubae) 

água das bandejas e permitir melhor absorção da calda inseticida. Prepare a calda diluindo-se a dose recomendada em 15 

manual com bico de jato plano (leque). Faça o transplante após a completa absorção da calda pelo substrato.
Fumo - na lavoura (drench): Utilize pulverizador costal manual e aplique em jato dirigido à cada planta, na forma de drench 

deve ser diluída em água, visando-se um gasto de 240 L de calda/ha. Faça uma única aplicação logo após o transplante.

visando principalmente a parte inferior das folhas. Utilize 500 L de calda/ha.

Cultura Intervalo de Segurança (dias) 
Algodão 30 
Cana-de-açúcar (1) 
Citros 21 
Feijão 21 
Fumo U.N.A.* 
Tomate 7 

 

INTERVALO DE SEGURANÇA:

(1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
(*) U.N.A. = Uso Não Alimentar.

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. 

Não aplique Cigaral com ventos superiores a 6 km/hora e no horário mais quente do dia. Não aplique o produto quando houver 
possibilidade de ocorrer chuvas no período de 1 a 2 horas após a aplicação.

Vide item MODO DE APLICAÇÃO.

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA:

mecanismo de resistência. O Comitê Brasileiro de Ação a Resistência a Inseticidas - IRAC-BR - recomenda as seguintes 
estratégias de manejo de resistência a inseticidas (MRI), visando prolongar a vida útil dos mesmos:
·Qualquer produto para controle de inseto da mesma classe ou modo de ação não deve ser utilizado em gerações consecutivas 
da mesma praga.
·Utilizar somente as dosagens recomendadas no rótulo/bula.
·Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para direcionamento sobre as recomendações locais para o MRI.
·Incluir outros métodos de controle de insetos (ex.: Controle Cultural, Biológico, etc...) dentro do programa de Manejo Integrado 
de Pragas (MIP), quando disponível e apropriado.

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO:

que estes programas sejam implementados. 

PRODUTO PERIGOSO

PRECAUÇÕES GERAIS:
- Produto para uso exclusivamente agrícola.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio 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 equipamento 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:
- Produto extremamente irritante para os olhos.
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure 
rapidamente um serviço médico de emergência.

- 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 botas; botas de borracha; avental 

- Manuseie o produto em local aberto e ventilado.

- Evite o máximo possível o contato com a área tratada.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.

última aplicação e a colheita).
- Utilize equipamentos de proteção individual - EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente com mangas compridas 

mecânico classe P2, óculos de segurança com proteção lateral; touca árabe e luvas de nitrila.

período de reentrada.
- Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize os equipamentos 
de proteção individual (EPIs) recomendados 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.

- Os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, 
óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara.

avental impermeável.
- Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto.

- Não reutilizar a embalagem vazia.
- No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente 
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 muita 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 deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis. 

PESO LÍQUIDO: VIDE RÓTULO
CLASSE: Inseticida sistêmico do grupo químico neonicotinóides.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Pó Molhável - WP

TITULAR DO REGISTRO:
ANASAC Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda.

Avenida Ipiranga, 318, Conj. 1001, Sala 2, Bloco A - Condomínio Edifício Normandia - República 
01046-010 - São Paulo, SP    Tel.: (11) 3253-8813

CNPJ: 12.886.775/0001-95    Registro CDA/ SP nº 1095

FORMULADOR:
Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Longyou County, Donghua District Town South, Quzhou City - China
IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO:

Arysta LifeSciense do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda.
Rodovia Sorocaba-Pilar do Sul, km 122

18160-000, Salto de Pirapora, SP - CNPJ: 62.182.092/0012-88 - CDA nº 476

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
Hisun Chemical Company

46 Waysha Road, Jiaojiang District,
P.R. China
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INTOXICAÇÕES POR IMIDACLOPRIDO
INFORMAÇÕES MÉDICAS

Grupo químico Neonicotinóide.

Classe 
toxicológica

I - EXTREMAMENTE TÓXICO

Oral, inalatória e dérmica.

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.

Mecanismos de toxicidade

Sintomas e sinais clínicos

Diagnóstico

Tratamento

ocorrência de quadro clínico compatível.

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

informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento.

Telefones de Emergência da empresa:
ANASAC Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda. (11) 3253-8813

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 

efeito, foram 300 ppm para ratos fêmeas e 100 ppm para ratos machos.

- Este produto é:

período de maior visitação das abelhas.
- 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.

- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação 
da água.

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.

- 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 recolhimento de 
produtos vazados.

- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

- Isole e sinalize a área contaminada.

- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de PVC, óculos protetores e 

- Em caso de derrame, siga as instruções abaixo:
Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em 

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um 

Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para 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.

vento para evitar intoxicação.

EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

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 

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.

devolução da embalagem vazia.
- TRANSPORTE

pessoas.
- EMBALAGEM FLEXÍVEL

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 

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 

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.

devolução da embalagem vazia.
- TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e 

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 

- TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e 
pessoas.

- DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS

Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

- É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM EMBALAGEM VAZIA OU O 
FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.

E RESTOS DE PRODUTOS
A destinação inadequada das embalagens vazias, sacarias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação 

- 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 

A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com 

transportados junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais.

Cadastrado no estado do Espírito Santo, para as culturas de cana-de-açucar, citros, feijão e tomate,
Não Cadastrado nos Estados: Amapá, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Norte e Roraima. 

ANASAC Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda., 
(11) 3253-8813


