
Open: 600 (w) x 165 (h) mm
Closed: 150 (w) x 165 (h) mm
2x2 colors: BLACK PANTONE 485 C

Nº do lote ou partida:
VIDE EMBALAGEMData de fabricação:

Data de vencimento:

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas- 
tecimento sob o nº 26716

COMPOSIÇÃO: 
1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride
(DICLORETO DE PARAQUATE) ������276 g/L (27,6% m/v)
Equivalente Paraquate, íon �������������200 g/L (20,0% m/v)
Outros Ingredientes �����������������������852 g/L (85,2% m/v)

GRUPO D HERBICIDA

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO 

CLASSE: Herbicida não seletivo de ação por contato do 
grupo químico dos Bipiridílios
TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Solúvel (SL) 

TITULAR DO REGISTRO (*):
OURO FINO QUÍMICA LTDA
Av� Filomena Cartafina, 22335 - Quadra 14 - lote 5
Dist� Industrial III - CEP: 38044-750 - Uberaba/MG
CNPJ: 09�100�671/0001-07 - Tel�: (16) 3518-2000
Fax: (16) 3518-2251 - SAC: 0800 941 5508 
Certificado de Registro IMA nº 8�764
(*) IMPORTADOR DO PRODUTO TÉCNICO E FORMULADO
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
DCP TÉCNICO OURO FINO (Registro MAPA nº 9814)
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang 
Shandong - China

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.

País de Origem: China

Agite antes de usar� 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA 
EXTREMAMENTE TÓXICO - CLASSE I

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE 
AMBIENTAL - PRODUTO PERIGOSO AO  

MEIO AMBIENTE - CLASSE III

FORMULADOR/MANIPULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang 
Shandong - China

INSTRUÇÕES DE USO:
SEVEROBR® é um herbicida não seletivo de ação por contato do grupo químico dos bipiridílios� O mecanismo de ação do SEVEROBR® (paraquate) está relacionado com a fotossíntese, mais 
precisamente no Fotossistema I (FSI) que ocasiona a morte das plantas através da perda de fotossíntese dos tecidos atingidos, além da destruição dos ácidos graxos nos tilacoides e destruição de 
outras membranas celulares próximos aos locais de produção de radicais livres, levando a clorose, necrose e morte� É usado em pós-emergência para controle das plantas infestantes nas culturas 
de algodão, batata, cana-de-açúcar, milho, soja e dessecação em culturas, conforme quadro abaixo: 

CULTURAS, ALVOS BIOLÓGICOS, DOSES, MODALIDADE DE APLICAÇÃO, NÚMERO MÁXIMO DE APLICAÇÕES E VOLUME DE CALDA

Cultura
Alvos Biológicos Doses*

p.c. L/ha
(g i.a/ha)

Modalidade de aplicação Número máximo 
de aplicações

Volume de
calda (L/ha)

Nome Comum Nome Científico

Algodão

Caruru Amaranthus retroflexus

1,5 (300)

Pós-emergência da cultura�
Em jato dirigido, nas entrelinhas�

02 200-300

Picão-preto Bidens pilosa
Capim-marmelada Brachiaria plantaginea
Capim-carrapicho Cenchrus echinatus

Capim-colchão Digitaria sanguinalis
Pré-plantio da cultura�

Plantio direto: em área total, antes do 
plantio�

Capim-pé-de-galinha Eleusine indica
Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla

Poaia-branca Richardia brasiliensis

Batata

Picão-preto Bidens pilosa

1,5 (300)

Pré-plantio da cultura�
Plantio direto: em área total, antes do 

plantio�
02 200-300

Capim-marmelada Brachiaria plantaginea
Capim-colchão Digitaria sanguinalis

Capim-pé-de-galinha Eleusine indica
Picão-branco Galinsoga parviflora

Beldroega Portulaca oleracea
Maria-pretinha Solanum americanum

Serralha Sonchus oleraceus

– – Dessecação da cultura:
em área total, antes da colheita� 01 200-300

Cana-de-açúcar

Caruru Amaranthus retroflexus

1,5 (300) 

Pós-emergência da cultura�
Em jato dirigido, nas entrelinhas� 02 200-300

Picão-preto Bidens pilosa
Capim-marmelada Brachiaria plantaginea
Capim-carrapicho Cenchrus echinatus

Trapoeraba Commelina benghalensis
Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla

Poaia-branca Richardia brasiliensis
Fedegoso-branco Senna obtusifolia

– – Dessecação da cultura:
em área total, antes da colheita� 01 200-300

Milho

Caruru Amaranthus retroflexus

1,5 (300)

Pós-emergência da cultura�
Em jato dirigido, nas entrelinhas�

02 200-300

Picão-preto Bidens pilosa
Capim-marmelada Brachiaria plantaginea
Capim-carrapicho Cenchrus echinatus

Trapoeraba Commelina benghalensis
Pré-plantio da cultura�

Plantio direto: em área total, antes do 
plantio�

Capim-colchão Digitaria sanguinalis
Capim-pé-de-galinha Eleusine indica

Picão-branco Galinsoga parviflora

Soja

Picão-preto Bidens pilosa

1,5 (300)

Pré-plantio da cultura�
Plantio direto: em área total, antes do 

plantio�
02 200-300

Capim-marmelada Brachiaria plantaginea
Capim-colchão Digitaria sanguinalis

Capim-pé-de-galinha Eleusine indica
Poaia-branca Richardia brasiliensis

Fedegoso-branco Senna obtusifolia
Erva-moura Solanum americanum

Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla
Trapoeraba Commelina benghalensis

– – Dessecação da cultura:
em área total, antes da colheita� 01 200-300

*p�c�: produto comercial� i�a�: ingrediente ativo expresso em gramas de íon Paraquate�

MODO DE APLICAÇÃO:
Características da aplicação: as aplicações deverão ser realizadas de acordo com as recomenda-
ções desta bula� SEVEROBR® deve ser aplicado quando as plantas daninhas estiverem emergidas� 
Para a dose recomendada nesta bula (1,5 L/ha), aplicar o herbicida SEVEROBR® até o estágio 
vegetativo das plantas infestantes (gramíneas com até 3 perfilhos e folha larga com até 15 cm).
PRODUTO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA COM TRATOR DE CABINE FECHADA. É PROIBIDA 
A APLICAÇÃO COSTAL, MANUAL, AÉREA E EM TRATOR DE CABINE ABERTA.
Pré-plantio (algodão, batata, cana-de-açúcar, milho e soja): 
Fazer no máximo 2 aplicações�
Normalmente, uma aplicação é suficiente para controle das plantas infestantes já emergidas� 
Como o produto não tem efeito residual no solo, realizar uma nova aplicação para controlar as 
plantas infestantes que germinarem após a aplicação� 
Dessecação de cultura (batata, cana-de-açúcar e soja):
Fazer uma única aplicação�
Aplicar o produto em área total antes da colheita quando a cultura atingir sua maturação fisiológica� 
Para cultura da batata, não usar espalhante adesivo e não pulverizar quando as folhas estiverem 
murchas�
Preparação da calda: 
Abasteça o reservatório do pulverizador até a metade de sua capacidade com água, mantendo 
o agitador ou retorno em funcionamento� Despejar a quantidade do produto recomendada 
no reservatório do pulverizador, e então, completar o volume com água� Agitar e adicionar 
o espalhante adesivo aniônico/não iônico na dose de 50 a 100 mL para cada 100 L de calda� 
A agitação deverá ser constante durante todo o processo de preparo e pulverização da calda� 
Prepare apenas a quantidade de calda necessária para completar o tanque de aplicação, pulve-
rizando logo em seguida� Caso aconteça algum imprevisto que interrompa a agitação da calda, 
agitá-la vigorosamente antes de reiniciar a aplicação� Realizar o processo de tríplice lavagem 
da embalagem durante o preparo da calda�
O SEVEROBR® DEVE SER APLICADO EXCLUSIVAMENTE COM PULVERIZADORES TRATORI-
ZADOS DE CABINE FECHADA.
Aplicação terrestre:
Utilizar pontas (TwinJet®) TJ60-11003 ou (Turbo TwinJet®) TTJ60 11003 ou XR 11003 com 
pressão de 3,0 a 4,0 bar (45 a 60 psi) e volume de calda de 200 a 300 litros de calda por hectare 
para equipamentos tratorizados de cabine fechada�
Obs�: devido às características do produto e para evitar a deriva, não se recomenda a aplicação 
do SEVEROBR® através de aplicadores de gotas controladas (CDA)�
Faixa de deposição: Para aviões tipo IPANEMA, ou similares, utilizar a faixa de deposição máxima 
de 15 metros�
Lavagem do equipamento de aplicação: Inicie a aplicação somente com o equipamento limpo 
e bem conservado� Imediatamente após a aplicação, proceda a completa limpeza de todo o equi-
pamento�
1� Com o equipamento de aplicação vazio, enxágue completamente o pulverizador e faça circular 

água limpa pelas mangueiras, barras, bicos e difusores�
2� Limpe tudo que for associado ao pulverizador, inclusive o material usado para o enchimento 

do tanque� Tome todas as medidas de segurança necessárias durante a limpeza� Não limpe 
o equipamento perto de nascentes, fontes de água ou de plantas úteis� Descarte os resíduos 
da limpeza de acordo com a legislação Estadual ou Municipal�

Gerenciamento de deriva:
Não permita que a deriva proveniente da aplicação atinja culturas vizinhas, áreas habitadas, leitos 
de rios e outras fontes de água, criações e áreas de preservação ambiental� Sigas as restrições 
existentes na legislação pertinente�
O potencial de deriva é determinado pela interação de muitos fatores relativos ao equipamento 
de pulverização e o clima� O aplicador deve considerar todos esses fatores quando da decisão 
de aplicar�
EVITAR A DERIVA DURANTE A APLICAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO APLICADOR.
Importância do diâmetro da gota:
A melhor estratégia de gerenciamento da deriva é aplicar o maior diâmetro de gotas possível 
para dar uma boa cobertura e controle (> 150 a 200 µ)� A presença de culturas sensíveis nas 
proximidades de culturas para as quais o produto não esteja registrado, condições climáticas 
e infestação podem afetar o gerenciamento da deriva e cobertura da planta� Aplicando gotas de 
diâmetro maior, reduz-se o potencial de deriva, mas não a previne se as aplicações forem feitas 
de maneira imprópria ou sob condições ambientais desfavoráveis� Leia as instruções sobre 
condições de vento, temperatura e umidade, e inversão térmica�

Controlando diâmetro de gotas – Técnicas gerais:
Volume: use bicos de vazão maior para aplicar o maior volume de calda possível, considerando 
suas necessidades práticas� Bicos com uma vazão maior produzem gotas maiores�
Pressão: use a menor pressão indicada para o bico� Pressões maiores reduzem o diâmetro das 
gotas e não melhoram a penetração através das folhas da cultura� Quando maiores volumes 
forem necessários, use bico de vazão maior ao invés de aumentar a pressão� 
Tipo de bico: use o tipo de bico apropriado para o tipo de aplicação desejada, para a maioria 
dos bicos, ângulos de aplicação maiores produzem gotas maiores� Considere o uso de bicos 
de baixa deriva�
Altura da barra: regule a altura da barra para a menor possível, de forma a obter uma cobertura 
uniforme, reduzindo a exposição das gotas à evaporação e aos ventos� Para equipamento de 
solo, a barra deve permanecer nivelada com a cultura, observando-se também a adequada 
sobreposição dos jatos�
Ventos: o potencial de deriva aumenta com a velocidade do vento, inferior a 5 km/h (devido ao 
potencial de inversão) ou maior de 16 km/h� No entanto, muitos fatores, incluindo diâmetro de 
gotas e tipo de equipamento, determinam o potencial de deriva a uma dada velocidade do vento� 
Não aplicar se houver rajadas de ventos ou em condições sem vento�
Observações: condições locais podem influenciar o padrão do vento� Todo aplicador deve estar 
familiarizado com os padrões de ventos locais e como eles afetam a deriva�
Temperatura e umidade: quando aplicado em condições de clima quente e seco, regule o equi-
pamento para produzir gotas maiores para reduzir o efeito da evaporação�
Inversão térmica: o potencial de deriva é alto durante uma inversão térmica� Inversões térmicas 
diminuem o movimento vertical do ar, formando uma nuvem de pequenas gotas suspensas que 
permanecem perto do solo e com movimento lateral� Inversões térmicas são caracterizadas pela 
elevação de temperatura em relação à altitude e são comuns em noites com poucas nuvens e 
pouco ou nenhum vento� Elas começam a ser formadas ao pôr do sol e frequentemente conti-
nuam até a manhã seguinte� Sua presença pode ser indicada pela neblina ao nível do solo, no 
entanto, se não houver neblina, as inversões podem ser identificadas pelo movimento da fumaça 
originária de uma fonte no solo� No entanto, se não houver neblina, as inversões térmicas podem 
ser identificadas pelo movimento de fumaça originária de uma fonte do solo� A formação de uma 
nuvem de fumaça em camadas e com movimento lateral indica a presença de uma inversão 
térmica; enquanto que, se a fumaça for rapidamente dispersada e com movimento ascendente, 
há indicação de um bom movimento vertical do ar� 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
- Temperatura ambiente: abaixo de 32ºC;
- Umidade relativa do ar: mínima de 60%;
- Velocidade do vento: acima de 2 km/h até o máximo de 10 km/h�
As recomendações e valores climáticos deverão ser observados sempre no local da aplicação 
do produto, avaliando periodicamente a indicação da umidade relativa do ar, sendo este fator o 
responsável direto pela continuidade e interrupção do processo de pulverização�
Evitar as aplicações com velocidade de vento inferiores a 2 km/h, devido à possibilidade de 
ocorrência do fenômeno de inversões térmicas�
Evitar as aplicações durante as horas mais quentes do dia com temperaturas muito altas, pois 
causarão perdas das gotas devido à ação das correntes térmicas ascendentes (correntes de 
convecção)�
Monitorar durante todo o processo de aplicação do produto, as condições climáticas, dando 
sempre a maior importância à umidade relativa do ar�
Recomendações diferentes das acima são de responsabilidade do Técnico Responsável pela 
aeronave�

INTERVALO DE SEGURANÇA:
Algodão, Cana-de-açúcar, Milho (Pós-emergência) ������������������������������������������������������ 7 dias
Algodão, Batata, Milho e Soja �������� Não determinado devido à modalidade de emprego (ND)
Batata, Cana-de-açúcar, Soja (Dessecação) ������������������������������������������������������������������ 7 dias

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS 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 (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação�

LIMITAÇÕES DE USO:
SEVEROBR® não é fitotóxico às culturas quando aplicados nas modalidades e doses reco-
mendadas�
É fitotóxico às culturas ou vegetações próximas, caso a aplicação ou a deriva de aplicação atinja a 
sua folhagem, caules ou ramos verdes� O produto deve ser utilizado única e exclusivamente nas 
modalidades e doses recomendadas em bula� 
Não utilizar água com coloides em suspensão (terra, argila ou matéria orgânica) para preparo da 
calda, pois pode reduzir a eficiência do produto� 

Não apresenta atividade residual, ou seja, não controla plantas infestantes que germinam após 
a aplicação�
PRODUTO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA COM TRATOR DE CABINE FECHADA. É PROIBIDA A 
APLICAÇÃO COSTAL, MANUAL, AÉREA E EM TRATOR DE CABINE ABERTA.

AVISO AO USUÁRIO:
SEVEROBR® deve somente ser utilizado de acordo com as recomendações dessa bula/rótulo� A 
Ouro Fino não se responsabilizará por danos ou perdas resultantes do uso deste produto de modo 
não recomendado especificamente na bula/rótulo� Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo� O 
usuário assume todos os riscos associados ao uso não recomendado�

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:
Os EPI’s visam proteger a saúde dos trabalhadores e reduzir o risco de intoxicação decorrente de 
exposição aos agrotóxicos� Para cada atividade envolvendo o uso de agrotóxicos é recomendado 
o uso de EPI’s específicos descritos nas orientações para preparação da calda, durante a apli-
cação, após a aplicação, no descarte de embalagens e no atendimento aos primeiros socorros�
VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO A 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 DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE�

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO, DESTINAÇÃO, TRANS-
PORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS:
VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE�

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DE PRO-
DUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
VIDE DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE�

RECOMENDAÇÕES PARA MANEJO DA RESISTÊNCIA A HERBICIDAS:
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 meca-
nismo de ação, levando a perda de eficiência do produto e um consequente prejuízo� Como prá-
tica 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 D para o controle do 

mesmo alvo, quando apropriado�
• Adotar outras práticas de controle de plantas daninhas seguindo as boas práticas agrícolas�
• 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 estraté-

gias 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 (HRA-
C-BR: www�hrac-br�org), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA: www�
agricultura�gov�br)�

GRUPO D HERBICIDA

O produto herbicida SEVEROBR® é composto por dicloreto de paraquate, que apresenta meca-
nismo de ação dos inibidores do fotossistema I, pertencente ao Grupo D segundo classificação 
internacional do HRAC (Comitê de Ação à Resistência de Herbicidas)�

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA.

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES.

PRODUTO PERIGOSO. 

USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO.

PRECAUÇÕES GERAIS: 
- Produto para uso exclusivamente agrícola.
- Produto para aplicação exclusiva com trator de cabine fechada. É proibida a aplicação 

costal, manual, aérea e em trator de cabine aberta.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto�
- Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) recomen-

dados�
- Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte 

ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas de nitrila�
- Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados�
- Não utilize equipamentos 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 olhos e para a pele.
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em pri-

meiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência�
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos�
- Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente 

com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por 
cima das botas; botas de borracha; avental impermeável; máscara com filtro mecânico classe 
P2; óculos de segurança com proteção lateral; touca árabe e luvas de nitrila�

- Manuseie o produto em local aberto e ventilado�

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO
- 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� 
- Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar na névoa do produto�
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (inter-

valo de tempo entre a última aplicação e a colheita)�
- 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; máscara com filtro mecânico classe P2; óculos de 
segurança com proteção lateral; touca árabe e luvas de nitrila�

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO
- Sinalizar a área tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA� ÁREA TRATADA” e manter 

os avisos até o final do período de reentrada�
- Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reen-

trada, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) 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�

- Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), lave as luvas ainda vestidas para 
evitar contaminação�

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

- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto�
- Troque e lave as suas roupas de proteção separado das demais roupas da família� Ao lavar as 

roupas utilizar luvas e avental impermeável�
- Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto� 
- Fique atento ao tempo de uso dos filtros, seguindo corretamente as especificações do fabricante� 
- Não reutilizar a embalagem vazia�
- No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão com trata- 

mento hidrorrepelente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas de borracha�

PRIMEIROS SOCORROS: procure logo um serviço médico de emergência levando a emba-
lagem, 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 deveria proteger-se da contaminação usando luvas e avental imper-
meáveis, por exemplo�

INTOXICAÇÕES POR DICLORETO DE PARAQUATE 
INFORMAÇÕES MÉDICAS

Grupo químico Bipiridílio�

Classe toxicológica I – EXTREMAMENTE TÓXICO

Vias de exposição Oral, inalatória, ocular e dérmica�



COVER

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armaze-
nada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas�
O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em 
local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde são 
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 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, medica-
mentos, rações, animais e pessoas�

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 deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separa- 
damente 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, medica-
mentos, rações, animais e pessoas�

EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local 
coberto, ventilado, ao abrigo de chuva 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, ao estabelecimento 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, medica-
mentos, rações, animais e pessoas�

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS
A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser rea-
lizada 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 ope- 
ração, 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 
incluiu o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que os agro- 
tóxicos não podem ser transportados juntos de pessoas, animais rações, medicamentos e outros 
materiais�

RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DO DISTRITO FEDERAL 
E MUNICIPAL
Não autorizado o uso do produto nos Estados do Paraná e de Santa Catarina para o alvo Senna 
obtusifolia na cultura da cana-de-açúcar e na cultura da soja�
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PRECAUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE HUMANA:

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES GERAIS: Produto para uso exclusivamente agrícola� Produto para 
aplicação exclusiva com trator de cabine fechada. É proibida a aplicação costal, 
manual, aérea e em trator de cabine aberta� Não coma, não beba e não fume 
durante o manuseio e aplicação do produto� Não manuseie ou aplique o produto 
sem os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados� Os equipamentos 
de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: 
macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas� Não utilize equipa-
mentos de proteção individual (EPI) danificados� Não utilize equipamentos 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 e para pele. Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga 
as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço 
médico de emergência� Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos� 
Utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão com tratamento hidrorre-
pelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas 
das calças por cima das botas; botas de borracha; avental impermeável, máscara 
com filtro mecânico classe P2; óculos de segurança com proteção lateral, touca 
árabe e luvas de nitrila� Manuseie o produto em local aberto e ventilado�

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 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� Não aplique o produto contra o vento, se utilizar equipamento costal� 
Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segu-
rança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita)� 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; máscara com filtro mecânico classe P2; óculos de 
segurança com proteção lateral, touca árabe e luvas de nitrila�

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: Sinalizar a área tratada com os dizeres: “PROI-
BIDA A ENTRADA� ÁREA TRATADA” e manter os avisos até o final do 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 (EPI) reco-
mendados para o uso durante a aplicação� Mantenha o restante do produto adequa-
damente fechado em sua embalagem original em local trancado, longe do alcance 
de crianças e animais� Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), 
lave as luvas ainda vestidas para evitar contaminação� Os equipamentos de proteção 
individual (EPI) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, 
óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara� Tome banho imediatamente após 
a aplicação do produto� Troque e lave as suas roupas de proteção separado das 
demais roupas da família� Ao lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeável� 
Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação 
do produto� Fique atento ao tempo de uso dos filtros, seguindo corretamente as 
especificações do fabricante� Não reutilizar a embalagem vazia� No descarte de 
embalagens utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão com trata-
mento 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� 
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 deveria proteger-se da contaminação usando luvas e 
avental impermeáveis, por exemplo�

Antídoto e tratamento médico de emergência: Não existe antídoto específico�
Tratamento sintomático� Para outras informações: vide bula�

TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 
Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica 
RENACIAT-ANVISA/MS
Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação (SINAN / MS)
Telefone de Emergência da empresa: 0800 701 0450

Toxicocinética O paraquate apresenta baixa absorção pela via dérmica em humanos, sendo a pele humana intacta menos permeável a esta substância do que a pele de animais (ratos, coelhos 
e cobaias)� Alguns estudos sugerem que a cinética de absorção oral do paraquate em humanos é semelhante à observada em estudos em cães, onde o paraquate é incompleta, 
mas rapidamente absorvido, com pico de concentração entre 75 a 90 minutos e, absorção de aproximadamente 40% da dose dentro de 6 horas�
Esta substância é distribuída principalmente para os pulmões, rins, coração e fígado, e concentrações bem menores foram observadas em órgãos lipofílicos como o cérebro e 
tecido adiposo� O tempo médio de meia-vida de distribuição em humanos é maior do que o relatado a partir de estudos em animais (ratos)� A distribuição do paraquate parece 
ocorrer entre, aproximadamente, 30 e 40 horas� O paraquate não sofre biotransformação em humanos, mas é reduzido a um radical livre e, posteriormente reoxidado produzindo 
um radical superóxido� Cerca de 60 a 70% da dose ingerida é eliminada através das fezes� Na urina, é eliminado em sua forma inalterada, essencialmente via filtração glomerular 
com alguma secreção tubular� Com a função renal normal, altas concentrações desta substância são excretadas dentro das primeiras horas após a ingestão, no entanto, a ingestão 
pode levar a necrose tubular com consequente diminuição da excreção renal� Em humanos e ratos, o paraquate é transportado para os pulmões, através de transporte ativo para 
os pneumócitos tipo I e tipo II, onde é bioacumulado� Esta substância pode atravessar a barreira placentária e atingir concentrações mais elevadas no feto do que na própria mãe�

Mecanismos
de toxicidade

O paraquate pode causar danos teciduais principalmente nos pulmões, mas também, nos rins, fígado e sistema cardiovascular�
No organismo, o paraquate é reduzido a um radical livre, na presença de NADPH e do citocromo P-450 redutase� Na presença de oxigênio, é rapidamente reoxidado formando o 
cátion paraquate e um ânion superóxido�
Uma vez que o paraquate entra em uma célula, irá sofrer estas reações de redução seguida por reoxidação, processo chamado de “Ciclo Redox”� Este ciclo é a reação primária 
responsável pelo mecanismo de toxicidade do paraquate, no entanto, o mecanismo bioquímico que leva à morte celular não está muito bem esclarecido� 
Os eventos chave que levam à toxicidade celular são: a acumulação do paraquate dentro das células e, sua habilidade de iniciar o ciclo de oxirredução, produzindo um estresse 
oxidativo tanto no citosol quanto na mitocôndria, o que resulta em uma alteração do estado redox da célula, em uma redução da produção de energia e na peroxidação de lipídios� 
É provável que a combinação da disfunção mitocondrial, da depleção de NADPH e, da peroxidação de lipídios causada pela geração do radical hidroxila e do ânion superóxido, 
estejam envolvidas no mecanismo bioquímico da toxicidade do paraquate�

Sintomas e
sinais clínicos

Em contato com os olhos, pode causar irritação severa podendo levar ao surgimento de conjuntivite ou opacidade da córnea� Em contato com a pele, pode causar irritação severa, o contato 
prolongado pode causar eritema, abrasão e ulceração� Em caso de contato com a pele irritada ou lesionada, pode ser rapidamente absorvido e causar toxicidade sistêmica� A inalação do 
produto pode causar irritação das vias respiratórias superiores com hemorragia nasal, inflamação, ulceração e dor torácica� Toxicidade significativa não é comum após a exposição por 
inalação, no entanto, se absorvido pode causar toxicidade sistêmica� A ingestão pode causar, inicialmente, dor e queimação na boca, garganta e abdome, devido ao efeito corrosivo da 
mucosa� Os efeitos sistêmicos da intoxicação por paraquate ocorrem principalmente após a ingestão da substância, mas também podem ocorrer após contato com a pele ou através da 
inalação� A exposição pode causar sintomas gerais como tonturas, cefaleia, febre, mialgia, letargia e coma� O paraquate pode causar danos aos rins, fígado e, principalmente, aos pulmões, 
causando dificuldade respiratória e fibrose pulmonar progressiva� As manifestações pulmonares se manifestam mais tardiamente, mas são mais severas e em muitos casos podem ser 
irreversíveis� Edema pulmonar agudo e danos iniciais aos pulmões podem ocorrer nas primeiras horas após exposição severa� O dano tóxico causado pela fibrose pulmonar, que é a causa 
mais comum de morte, ocorre normalmente dentro de 7 a 14 dias após a ingestão� Em casos mais graves, pode haver falência múltipla dos órgãos, o que, também, pode levar a morte� 

Diagnóstico O diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição e pela ocorrência de quadro clínico compatível� A ingestão de qualquer quantidade deve ser considerada como 
potencialmente grave� O diagnóstico pode ser confirmado pela dosagem sérica de paraquate por meio de espectrofotometria, cromatografia gasosa ou radioimunoensaio� O teste 
colorimétrico com ditionito de sódio pode ser utilizado para identificar de forma rápida a presença de paraquate no conteúdo gástrico ou na urina� A dosagem na urina pode servir 
como indicação da magnitude da dose absorvida� O paciente deve ser transferido imediatamente para o hospital mais próximo�

Tratamento Antídoto: Não existe antídoto específico� Tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais� O tratamento contra o paraquate é 
focado na diminuição da absorção, aumento da eliminação e contra os mecanismos de toxicidade�
O profissional de saúde deve estar protegido utilizando luvas, botas e avental impermeáveis�
Exposição Oral:
- O produto contém um agente emético, não controle o vômito� Em caso de vômito, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para 
evitar aspiração do conteúdo gástrico� Antes da chegada ao hospital, caso não tenha ocorrido espontaneamente, a indução do vômito deve ser realizada até uma hora após a ingestão�
- Para impedir a absorção do paraquate, administrar imediatamente um agente adsorvente bentonita (suspensão 7,5%) ou terra de Füller (suspensão 15%):
Dose usual - adultos e crianças acima de 12 anos: 100-150 g; crianças abaixo de 12 anos: 2 g/kg p�c�
Carvão Ativado: Administre uma suspensão de carvão ativado em água (240 mL de água/30 g de carvão)� Dose usual - adultos/adolescentes: 25 a 100 g; crianças 25 a 50 g (1 
a 12 anos) e 1 g/kg (menos de 1 ano de idade)�
- Em seguida à administração do adsorvente, administrar um agente laxativo como citrato de magnésio, manitol ou sulfato de magnésio�
- As funções renal, hepática, cardíaca e respiratória e o balanço eletrolítico devem ser monitorados cuidadosamente�
- É indicada a diurese forçada por meio de solução salina, manitol e furosemida� Monitore rigorosamente o balanço hídrico para evitar sobrecarga de líquidos em caso de desenvolvimento 
de insuficiência renal� Infusões intravenosas devem ser interrompidas em caso de insuficiência renal e hemodiálise extracorpórea é indicada�
- Considerar a realização de hemoperfusão com carvão ativado�
- Ciclofosfamida e metilpredinisona têm se mostrado eficazes na redução da mortalidade em intoxicações moderadas a severas com o paraquate�
- Contraindicação: não administrar oxigênio suplementar até que o paciente apresente hipoxemia severa� Altas concentrações de oxigênio nos pulmões aumentam os danos causados 
pelo paraquate� Se a lesão pulmonar estiver tão avançada a ponto de não haver expectativas de recuperação, o oxigênio pode ser administrado para aliviar a falta de ar�
Exposição Inalatória:
- Contraindicação: não administrar oxigênio suplementar até que o paciente apresente hipoxemia severa� Altas concentrações de oxigênio nos pulmões aumentam os danos causados 
pelo paraquate� Se a lesão pulmonar estiver tão avançada a ponto de não haver expectativas de recuperação, o oxigênio pode ser administrado para aliviar a falta de ar�
- Pode ocorrer toxicidade sistêmica em casos de inalação da substância�
Exposição Dérmica:
- Descontaminação: Remover imediatamente as roupas contaminadas e lave a área exposta com água em abundância e sabão� O paciente deve ser encaminhado para tratamento específico 
se a irritação ou dor persistirem�
- Em contato com a pele irritada ou lesionada, pode ser absorvido e causar toxicidade sistêmica�
Exposição ocular:
Retirar lentes de contato, se presentes� Lavar os olhos com água corrente em abundância por, pelo menos, 15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente� O paciente deve 
ser encaminhado imediatamente para uma unidade de saúde para exame oftalmológico�

Contraindicações Não administre oxigênio suplementar até que o paciente apresente hipoxemia severa� Altas concentrações de oxigênio nos pulmões aumentam os danos causados pelo paraquate� 

Efeitos sinérgicos Não são conhecidos�

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)
Telefone de Emergência da empresa: 0800 701 0450

Mecanismo de Ação, Absorção e Excreção para Animais de Laboratório:
O paraquate apresenta baixa absorção após administração pela via oral em ratos, cães e camun-
dongos� Uma vez absorvido é rapidamente distribuído para os tecidos, especialmente para os pulmões 
e rins� Esta substância não sofre biotransformação em ratos� Após a administração oral de dicloreto 
de paraquate radiomarcado para ratos, a maior parte da radioatividade administrada (69-96%) foi 
excretada nas fazes na forma inalterada, no entanto, até 30% da dose parece ser eliminada em sua 
forma degradada, provavelmente devido à degradação microbiana no intestino� Mais da metade da 
dose (60-70%) administrada a ratos pela via oral foi encontrada nas fezes e, uma menor proporção 
na urina (10-20%)� Após a administração subcutânea, o paraquate inalterado foi encontrado principal-
mente na urina (73-96% da radioatividade administrada)� 
Em ratos, o paraquate é transportado para os pulmões através de transporte ativo para os pneumócitos 
tipo I e tipo II, onde é bioacumulado� O paraquate não é retido em nenhum outro tecido além dos 
pulmões� O principal alvo da toxicidade do paraquate é o pulmão, a substância pode causar, ainda, 
danos no fígado, rins e sistema cardiovascular que podem levar a funções prejudicadas e danos 
teciduais incluindo hemorragia e fibrose pulmonar� Os eventos chave que levam ao dano tecidual 
causado pelo paraquate são: a acumulação do paraquate dentro das células e, sua habilidade de 
iniciar o ciclo de oxirredução, produzindo um estresse oxidativo tanto no citosol quanto na mito-
côndria, o que resulta em uma alteração do estado redox da célula, em uma redução da produção 
de energia e na peroxidação de lipídios� É provável que a combinação da disfunção mitocondrial, 
da depleção de NADPH e, da peroxidação de lipídios causada pela geração do radical hidroxila e 
do ânion superóxido, estejam envolvidas no mecanismo bioquímico da toxicidade do paraquate�

Efeitos Agudos e Crônicos para Animais de Laboratório:

Efeitos agudos:
DL50 oral (ratos fêmeas): 500 mg/kg�
DL50 dérmica (ratos machos e fêmeas): 2937 mg/kg�
CL50 inalatória (ratos): < 0,0056 mg/L/4h�
Irritação dérmica (coelhos): Irritante severo para a pele�
Irritação ocular: Irritante ocular grave�
Sensibilização cutânea (cobaias): Não sensibilizante�

Efeitos crônicos:
O principal alvo da toxicidade do paraquate é o pulmão, esta substância pode causar ainda danos 
no fígado, rins e sistema cardiovascular que podem levar a funções prejudicadas e danos teciduais 
incluindo hemorragia e fibrose pulmonar� Esta substância não apresentou potencial cancerígeno em 
ratos ou camundongos� É improvável que o paraquate apresente potencial genotóxico para huma- 
nos� Alguns resultados positivos foram observados em estudos de genotoxicidade, mas estes 
efeitos foram considerados secundários, como consequência da formação de espécies reativas de 
oxigênio e associados à citotoxicidade� Em estudos em animais, esta substância não apresentou 
efeitos sobre a fertilidade nem efeitos teratogênicos� Esta substância pode atravessar a barreira 
placentária e atingir concentrações mais elevadas no feto do que na própria mãe�

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE:

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 PERSISTENTE no meio ambiente� 
- Evite a contaminação ambiental – Preserve a Natureza�
- Não utilize equipamentos 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�

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PRE-
VENÇÃO 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 a 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 na NBR 9843 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT�
- Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal�

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:
- Isole e sinalize a área contaminada�
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa OURO FINO QUÍMICA LTDA. - Telefone 

de Emergência: 0800 707 7022�
- 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: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com o auxílio 

de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente� O produto derramado não 
deverá ser mais utilizado� Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo 
para 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 regis- 
trante 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�

- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico, ficando 
a favor do vento para evitar intoxicações�

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTI-
NAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO 
OU EM DESUSO:

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL:

LAVAGEM DA EMBALAGEM:
Durante o procedimento de lavagem, o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI – Equipa-
mentos de proteção Individual – recomendados para o preparo de 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-se na 

posição vertical por durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque do 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 a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo�

Nº do lote ou partida:
VIDE EMBALAGEMData de fabricação:

Data de vencimento:

CONTEÚDO: 20 L
CLASSE: Herbicida não seletivo de ação por contato do grupo químico 
dos Bipiridílios
TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Solúvel (SL)
TITULAR DO REGISTRO (*):
OURO FINO QUÍMICA LTDA.
Av� Filomena Cartafina, 22335 - Quadra 14 - lote 5 - Dist� Industrial III
CEP: 38044-750 - Uberaba/MG - CNPJ: 09�100�671/0001-07
Tel�: (16) 3518-2000 - Fax: (16) 3518-2251
SAC: 0800 941 5508 - Certificado de Registro IMA nº 8�764
(*) IMPORTADOR DO PRODUTO TÉCNICO E FORMULADO
FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:
DCP TÉCNICO OURO FINO (Registro MAPA nº 9814)
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang Shandong - 
China
FORMULADOR: VIDE BULA
MANIPULADOR: VIDE BULA

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 
INDI-VIDUAL. PROTEJA-SE.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.
Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita�

Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municípios: Vide bula�
Agite antes de usar�

País de Origem: China
Produto registrado para as culturas do algodão, 

batata, cana-de-açúcar, milho, soja�
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA – EXTREMAMENTE TÓXICO 

- CLASSE I
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL 

– PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE - CLASSE III

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
sob o nº 26716
COMPOSIÇÃO: 
1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride
(DICLORETO DE PARAQUATE)�����������������������276 g/L (27,6% m/v)
Equivalente Paraquate, íon �����������������������������200 g/L (20,0% m/v)
Outros Ingredientes ���������������������������������������852 g/L (85,2% m/v)

GRUPO D HERBICIDA

PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:

1. 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)
PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE III)
Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)

- Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente�
- 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 embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, 

rios e demais corpos d'água� Evite a contaminação da água�

2. 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 iso-

lado 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, prin-

cipalmente 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 as disposições constantes da legislação estadual e municipal�

3. EM CASO DE ACIDENTE: 
- Isole e sinalize a área contaminada�
- Utilize equipamento de proteção individual�
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa OURO FINO 

QUÍMICA LTDA. - Telefone de Emergência: 0800 707 7022�
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos 

d'água�
- Em caso de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE 

NEBLINA, de CO2 ou PÓ QUÍMICO, etc� ficando a favor do vento 
para evitar intoxicação�

4. 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, sacarias 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 EMBA-
LAGENS.

5. 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 0800 941 5508 
para sua devolução e destinação final�

6. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
- Está sujeita às regras e aos procedimentos estabelecidos na legis-

lação específica�


