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BULA 
 

STAMPIR BR 
 
 
Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob o nº 00799 
 
COMPOSIÇÃO: 
3’,4’-dichloropropionanilide (PROPANIL)  ........................................................................ 380 g/L (38% m/v) 
Butoxyethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetate (TRICLOPIR)............................................ 55,6 g/L (5,56% m/v) 
Equivalente ácido de Triclopir )...................................................................................... 40 g/L (4% m/v) 
Outros ingredientes ....................................................................................................645,0 g/L (64,5 % m/v) 
 

GRUPO C2 HERBICIDA 
GRUPO O HERBICIDA 

 
PESO LÍQUIDO: VIDE RÓTULO  
CLASSE: Herbicida sistêmico e de contato de ação seletiva 
GRUPO QUÍMICO: Anilida + Ácido Piridiniloxialcanoico 
TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Emulsionável - EC 
 
TITULAR DO REGISTRO(*): 
UPL DO BRASIL – Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.  
Av. Maeda, s/n – Prédio Comercial – Térreo – Distrito Industrial, CEP: 14500-000 - Ituverava/SP 
CNPJ: 02.974.733/0001-52 – Telefone: (19) 3794-5600 - FAX: (19) 3794-5624 
Cadastro no Estado (CDA/SP) nº 1050 
(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO 
                                                                                
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: 
PROPANIL TÉCNICO UPL – REGISTRO MAPA Nº 328498 
IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
Av. Liberdade, 1701 - Bairro Cajuru do Sul - CEP: 18087-170 - Sorocaba / SP 
CNPJ: 61.142.550/0001-30 - Registro da empresa na CDA/SAA/SP nº 008. 
ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA 
Calle 1C, 7-53 Interior Zona Franca, Barranquilla - Colômbia. 
ADAMA BRASIL S.A 
Av. Júlio de Castilhos, 2085 – CEP 95860-000 Taquari – RS  
CNPJ: 02.290.510/0004-19 – Registro Estadual nº 00001047/99 – SEAPA/RS  
 
TRICLOPYR ESTER BUTOXI ETILICO TECNICO – REGISTRO MAPA Nº 0528598 
DOW CHEMICAL CO. - 47 Building Midland - Michigan - Estados Unidos da América. 
 
FORMULADOR:  
UPL DO BRASIL – Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.  
 Avenida Maeda, S/Nº - Distrito Industrial - CEP: 14500- 000 – Ituverava/SP - CNPJ: 02.974.733/0003-14 - 
Registrado no órgão estadual CDA/SAA/SP sob nº 1049 
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. 
Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 3200 Parte - Rio Abaixo - CEP: 12321-150 - Jacareí/SP - CNPJ: 
47.180.625/0020-09 - Cadastro Estadual CDA/SP nº 679 
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS  
Av. Liberdade, 1701 - Bairro Cajuru do Sul - CEP: 18087-170 - Sorocaba/SP 
CNPJ: 61.142.550/0001-30 - Registro da empresa na CDA/SAA/SP nº 008 
FERSOL IND. E COMÉRCIO S.A. 
Rodovia Presidente Castelo Branco, km 68,5 - CEP: 18120-970 - Mairinque/SP 
CNPJ: 47.226.493/0001-46 - Número de registro do estabelecimento/Estado - CDA/CFICS/SP nº 031 
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. 
Av. Antônio Carlos Guillaumon, 25 - Distrito Industrial III - CEP: 38001-970 - Uberaba/MG 
CNPJ: 04.136.367/0005-11 - Número de registro do estabelecimento/Estado - IMA/MG nº 701-2430/2006 
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. 
Rua Igarapava, 599 - Distrito Industrial III - CEP: 38044-755 - Uberaba/MG - CNPJ: 23.361.306/0001-79 Número 
de registro do estabelecimento/Estado junto ao IMA/MG nº 2.972  
ADAMA BRASIL S.A. 
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Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - Parque Rui Barbosa - CEP: 86031-610 - Londrina/PR 
CNPJ: 02.290.510/0001-76 - Registro Estadual nº 003263 - ADAPAR/PR 
ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA 
Calle 1C, No. 7-53, Interior Zona Franca, Barranquilla - Colômbia 
UPL LIMITED - 3101/2 GIDC, Ankleshar, 393002 - Dist. Bharuch, Gujarat - India. 
UPL do Brasil Industria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A  
Av. Maeda s/nº, Distrito Industrial, Ituverava/SP CEP: 14.500-000  
CNPJ: 02.974.733/00003-14 – Cadastro no Estado: (CDA/SP) nº 1049. 
 
 
IMPORTADOR: 
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. 
Rua Igarapava, 599 - Distrito Industrial III - CEP: 38044-755 - Uberaba/MG - Brasil 
CNPJ: 23.361.306/0001-79 - Número de registro do estabelecimento/Estado junto ao IMA/MG nº 2.972 
 

No do lote ou partida:  
VIDE EMBALAGEM 

 
Data de fabricação: 
Data de vencimento: 

 
ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E  

CONSERVE-OS EM SEU PODER. 
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA- SE. 

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 
 

Indústria Brasileira (Dispor deste termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no Art. 4º 
do Decreto Nº 7.212, de 15 de Junho de 2010) 

 
 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA IV - POUCO TÓXICO 
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL I - PRODUTO ALTAMENTE PERIGOSO 

AO MEIO AMBIENTE 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 
 

CULTURA 
PLANTAS INFESTANTES 

Nome comum 
(Nome científico) 

DOSE 
Produto 

Comercial 
(L/ha) 

VOLUME DE 
CALDA 

terrestre 
(L/ha) 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE 
APLICAÇÃO 

Arroz 
Irrigado  

Capim-arroz ou barbudinho 
(Echinochloa crusgalli) 6 a 10 200 a 400 Aplicar 6,0 a 7,0 L/ha de STAMPIR BR 

em pós-emergência precoce das plantas 
infestantes indicadas quando estiverem 
com 1 a 2 folhas. 
Aplicar 7,0 a 8,0 L/ha de STAMPIR BR 
em pós-emergência normal das plantas 
infestantes indicadas quando estiverem 
com 3 a 4 folhas. 
Aplicar 8,0 a 10,0 L/ha de STAMPIR BR 
em pós-emergência tardia das 
gramíneas quando estiverem com 5 
folhas a 1 perfilho, e das outras plantas 
infestantes quando estiverem com 5 a 6 
folhas. 
Nas condições de uso recomendadas, 
uma só aplicação de STAMPIR BR é 
suficiente. 

Campim-arroz ou capim 
coloninho 

(Echinochloa colonum) 
6 a 10 200 a 400 

Capim arroz ou canevão 
(Echinochloa cruspavonis) 6 a 10 200 a 400 

Tiriricão ou tiririca amarela 
(Cyperus esculentus) 6 a 10 200 a 400 

Juquinho ou tiririca-do-brejo 
(Cyperus iria) 6 a 10 200 a 400 

Angiquinho 
(Aeschynomene rudis) 6 a 10 200 a 400 

Obs.: 1) Em 01 (um) Litro de STAMPIR BR, contém 380 g do ingrediente ativo PROPANIL + 40 g equivalente ácido 
de triclopir (55,6 g do ingrediente ativo TRICLOPIR, éster butoxil etílico). 
 
MODO DE APLICAÇÃO:  
STAMPIR BR é um herbicida seletivo pós-emergente de ação sistêmica e de contato. A aplicação deve ser feita 
depois que o arroz e as plantas infestantes tenham emergido e estejam em pleno crescimento, variando a dose de 
acordo com a época de aplicação. 
STAMPIR BR é indicado para aplicações terrestres e aéreas, podendo ser aplicado por aviões agrícolas, helicópteros, 
pulverizadores tratorizados e costais. Para se obter um ótimo controle, é necessária uma cobertura uniforme e 
completa das plantas infestantes. 
 
Aplicação terrestre: 
Pulverizadores tratorizados e/ou costais equipados com bicos do tipo leque ou cônico cheio. 
Devem ser utilizados volumes de 200 a 400 litros de calda por hectare e pressão de 30-40 libras por polegada 
quadrada. Nas aplicações tratorizadas manter a velocidade de 6-8 km/hora. Não aplicar o produto na presença de 
ventos superiores a 8 km/ hora.  
 
Aplicação aérea:  
Aviões agrícolas ou helicópteros equipados com barra poderão ser utilizados na aplicação de STAMPIR BR. A altura 
de voo não deve ser maior que 3-5 metros e a largura da faixa deve ser pré-determinada para cada tipo de 
aeronave, podendo variar de 12 a 16 metros. Para assegurar uma aplicação uniforme é importante colocar 
bandeirinhas para demarcar a largura da faixa e orientar o voo.  O equipamento de aplicação aérea deve estar 
calibrado para uma vazão de 30-50 litros de calda por hectare. Utilizar 46 a 56 bicos na barra, do tipo D8, D10 ou 
D12. O tamanho das gotas deverá estar compreendido entre 100 e 150 micras. 
Notas: 
- Para aplicações terrestre e aéreas deve-se observar um mínimo de umidade relativa de 55% e temperatura 
máxima de 32°C. 
 
Preparo do solo: 
Para se eliminar o maior número de plantas infestantes com uma aplicação de STAMPIR BR é necessário que ocorra 
uma germinação uniforme do arroz e das plantas infestantes. Isto é facilitado por um bom preparo de solo. 
Arroz irrigado: 
Retirar totalmente a água da lavoura antes das aplicações de STAMPIR BR. Para evitar a germinação de uma 
segunda camada de plantas infestantes, efetuar a inundação dos campos de arroz de 2 a 7 dias após a aplicação e 
manejar a água de acordo com a necessidade da cultura. 
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INTERVALO DE SEGURANÇA: 
Arroz: 80 dias 
 
INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS: 
Recomenda-se não entrar na área tratada sem utilizar EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) até o secamento 
da calda sobre a cultura. Evitar sempre que possível que pessoas alheias ao trato com a cultura e animais circulem 
pela área tratada. 
 
LIMITAÇÕES DE USO: 
STAMPIR BR quando aplicado nas doses recomendadas é seletivo para a cultura. A ligeira clorose que o ingrediente 
ativo Propanil pode eventualmente ocasionar desaparece de 5 a 10 dias após a aplicação. Não se recomenda a 
aplicação com solo extremamente seco. 
Compatibilidade: 
STAMPIR BR pode ser aplicado com herbicidas pré-emergentes compatíveis com pós-emergentes. Não se 
recomenda a aplicação com inseticidas carbamatos e fosforados. Após aplicar STAMPIR BR deve-se esperar no 
mínimo 15 dias para aplicar inseticidas fosforados e 30 dias para carbamatos. Não se recomenda a aplicação de 
STAMPIR BR em lavouras onde as sementes foram tratadas com carbofuram. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:  
Vide DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS: 
Vide Modo de Aplicação. 
 
DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE: 
(Vide as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA) 
 
INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A 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 UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: 
(Vide as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA) 
 
INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA: 
O uso continuado de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população  de 
plantas daninhas resistentes a esse mecanismo de ação. 
Como prática de manejo de resistência de plantas daninhas, deverão ser aplicados, alternadamente, herbicidas com 
diferentes mecanismos de ação. Os herbicidas deverão estar registrados para a cultura. Não havendo produtos 
alternativos, recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de 
ação. Para maiores esclarecimentos, consulte um Engenheiro Agrônomo. 
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DADOS RELATIVOS ÀS PRECAUÇÕES DE USO E RECOMENDAÇÕES GERAIS QUANTO A PRIMEIROS 
SOCORROS, ANTÍDOTOS E TRATAMENTO NO QUE DIZ RESPEITO À SAÚDE HUMANA: 
 
PRECAUÇÕES GERAIS: 
-  Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. 
-  Não utilize equipamento com vazamento. 
-  Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 
-  Não distribua o produto com as mãos desprotegidas. 
 
PRECAUÇÕES NO PREPARO DA CALDA: 
-  Use protetor ocular: 
-  O produto é irritante para os olhos. 
-  Se houver contato do produto com os olhos, lave-o imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS. 
-  Use máscara cobrindo o nariz e a boca: 
-  Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. 
-  Use luvas de borracha: 
-  Produto irritante para a pele. 
- Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. 
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos: Use macação com mangas compridas, óculos ou 
viseira facial, luvas, botas, avental impermeável e máscara cobrindo o nariz e a boca. 
 
PRECAUÇÕES DURANTE O USO: 
-  Evite o máximo possível o contato com a área de aplicação. 
-  Não aplique o produto contra o vento. 
-  Use macacão com mangas compridas, botas, avental impermeável, óculos ou viseira facial, luvas e máscara 
cobrindo o nariz e a boca. 
 
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: 
-  Não reutilize a embalagem vazia. 
-  Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e 
animais. 
-  Tome banho, troque e lave suas roupas (não misture com as roupas de uso diário). 
 
PRIMEIROS SOCORROS: 
Ingestão: Não provoque vômito, beba água e procure logo o médico, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o 
receituário agronômico do produto. 
Olhos: Lave com água em abundância e procure o médico levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário 
agronômico do produto.  
Pele: Lave com água e sabão em abundância e, se houver irritação, procure o médico, levando a embalagem, o 
rótulo, a bula, ou receituário agronômico do produto. 
Inalação: Procure lugar arejado. 
 
MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER HUMANO: 
Foram conduzidos vários estudos com animais de laboratório para se determinar a cinética do PROPANIL e do 
TRICLOPIR. O PROPANIL é distribuído, logo após sua absorção, primariamente para o fígado, rins, baço e sangue. 
As principais vias de metabolização são hidrólise, oxidação e conjugação, com ou sem oxidação prévia, com o ácido 
glicurônico e outros ácidos carboxílicos endógenos. É excretado, principalmente, pela urina quase que totalmente 
em 48 horas. 
Para o TRICLOPIR, estudo farmacocinéticos demonstraram que o composto é rapidamente absorvido quando 
administrado por via oral. Sua distribuição é uniforme pelo organismo. 
É rapidamente eliminado pela urina, praticamente sem sofrer metabolização. Observou-se ainda que o “clearance” 
do TRICLOPIR e de seus metabólitos do plasma e sua excreção pela urina são processos saturáveis, isto é dose-
dependentes, sendo que o fator limitante parece ser a capacidade dos rins de concentrar e excretar o produto. 
 
 
EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS: 
STAMPIR BR possui as seguintes doses letais 50%(DL50): 
DOSE LETAL 50 (DL50) - ORAL: 1616,26 mg/kg para ratos machos e 1865,39 mg/kg para fêmeas 
DOSE LETAL 50 (DL 50) - DÉRMICA: > 2000 mg/kg para ratos machos e fêmeas, por via cutânea. 
Estudos de laboratório demonstraram que STAMPIR BR é considerado levemente irrirante e corrosivo quando 
aplicado por via ocular em coelhos. Quando aplicado via cutânea em coelhos, o produto STAMPIR BR foi considerado 
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fortemente irritante e corrosivo. Estudos de longo prazo realizados com os ingredientes ativos do STAMPIR BR 
demonstraram que nenhum dos dois apresenta características teratogências ou carcinogênicas, nem tampouco 
efeitos sobre a reprodução. Os compostos também não apresentam qualquer atividade mutagênica. 
 
TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA E ANTÍDOTO: 
 Se ingerido, não induzir o vômito, fazer cuidadosa lavagem gástrica. Se houver cianose, aplicar azul de metileno, 
solução a 2% endovenosa lento. No caso de sintomas dérmicos tratar como qualquer dermatite de contato. 
Tratamento geral sintomático. 
 
EFEITOS COLATERAIS: 
Uma vez que nenhum efeito terapêutico do produto é esperado para o homem, qualquer um dos efeitos acima 
descritos são considerados colaterais. 
 
 
TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 
Disque-intoxicação: 0800-722-6001 
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica - RENACIAT-ANVISA/MS 
Telefones de Emergência da Empresa: 0800-7010450 e (19) 3794-5600 
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DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 
 
PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 
   Este produto é: 
x  ALTAMENTE PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE I) 
-  Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II) 
-  Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III) 
-  Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV) 
 
-  Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentado alto potencial de descolamento no solo, podendo atingir 
principalmente águas subterrâneas. 
-  Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente. 
-  Este produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. 
-  Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza. 
Não utilize equipamento com vazamento. 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
-  Aplique somente as doses recomendadas. 
-  Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, 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 das pessoas. 
-  Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância inferior a 500 (quinhentos) 
metros de povoação e de mananciais de captação de água para abastecimento público e de 250 (duzentos e 
cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetação suscetível a 
danos. 
- Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal concernentes às atividades 
aeroagrícolas. 
 
INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA 
ACIDENTES. 
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. 
-  O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações e outros 
materias. 
-  A construção deve ser de alvenaria ou material não combustível. 
-  O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. 
-  Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o 
recolhimento de produtos vazados. 
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira  
de Normas Técnicas - ABNT. 
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal. 
 
INSTRUÇÕES EM CASOS DE ACIDENTES 
-  Isole e sinalize a área contaminada. 
-  Contate as autoridades locais competentes e a Empresa UPL DO BRASIL  
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos; - Telefones de emergência: (19) 3794-5600 e 0800-
7010450. 
- Utilize o equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos 
protetor e máscara com filtros). 
-  Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou 
corpos d’água. Siga as instruções abaixo: 
Piso pavimentado: recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado 
devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do 
telefone indicado no rótulo para a 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. Contate a empresa registrante conforme indicado acima. 
Corpos d’água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão 
ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem 
das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. 
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- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou Pó Químico, ficando a favor do 
vento 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 RÍGIDA LAVÁVEL 
LAVAGEM DE EMBALAGEM: 
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI’s - Equipamentos de  
Proteção Individual - recomendados para o preparo da calda do produto. 
 
Tríplice Lavagem (Lavagem Manual): 
Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, 
adotando-se os seguintes procedimentos: 
- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical 
durante 30 segundos; 
-  Adicione água limpa à embalagem ate ¼ do seu volume; 
-  Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos; 
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador; 
-  Faça esta operação três vezes; 
-  Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. 
 
Lavagem sob Pressão: 
Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos: 
Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; 
-  Acione o mecanismo para liberar o jato de água; 
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; 
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Ao utilizar equipamento independente para 
lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos: 
- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do 
tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos; 
-  Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando 
o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; 
-  Toda água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador; 
-  Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 
 
ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armazenada com 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 próprio local onde guardadas as embalagens cheias. 
 
DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo 
usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da 
compra. 
Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do 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. 
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EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL 
 
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 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 (seis) 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. 
 
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 e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 
 
PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO 
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do 
telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. 
A 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. 
 
RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DO DISTRITO FEDERAL E 
MUNICIPAL 
(De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis) 
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