RELATÓRIO DO PRODUTO
PRESENCE

Composição
Grupo químico
Classe
Modo de ação
Formulação
Classif. toxicológica
Classif. ambiental
Empresa

Nº Registro: 1.817

BACILLUS SUBTILIS (1,0x10¹¹ UFC/g) - 200 g/kg
BACILLUS LICHENIFORMIS (1,0x10¹¹ UFC/g) - 200 g/kg
NÃO HÁ
NEMATICIDA MICROBIOLÓGICO
NÃO HÁ
PÓ PARA PREPARAÇÃO DE PASTA EM ÁGUA (WS)
III - MEDIANAMENTE TÓXICO
IV - POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE
FMC

CULTURA

PRAGA

MODO DE EMPREGO
DOSE P.C.
VOLUME DE CALDA

-

Nematoide-das-galhas
Meloidogyne incognita

Máquinas terrestres especificas e tambores rotativos.
100 - 150 g p.c./100kg de sementes

-

Nematoide-das-lesões
Pratylenchus brachyurus

Máquinas terrestres especificas e tambores rotativos.
100 - 150 g p.c./100kg de sementes

INTERV.
SEG.
(dias)
Não determinado em
função da não necessidade
de estipular o limite máximo
de resíduo (LMR) para este
ingrediente ativo.
Não determinado em
função da não necessidade
de estipular o limite máximo
de resíduo (LMR) para este
ingrediente ativo.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO:
Produto com eficiência agronômica comprovada para a cultura da soja, podendo ser recomendado para qualquer
cultura com ocorrência dos alvos biológicos descritos na tabela.
As recomendações técnicas para as demais culturas devem ser obtidas junto ao departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento da FMC através do email sac.apg@fmc.com ou telefone 0800-171787.
INSTRUÇÕES DE USO:
PRESENCE é um nematicida microbiológico para o tratamento de sementes, que atua por contato, com múltiplos
mecanismos de ação oriundos da ação sinérgica de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis.
As duas espécies de Bacillus têm alta capacidade de competição no solo onde colonizam o sistema radicular das
culturas desde o início de seu desenvolvimento e, devido ao método de tratamento via sementes, o produto tem a
capacidade de proteger o sistema radicular desde esta fase, promovendo a sanidade da raiz no momento primordial
para o sucesso do estabelecimento da cultura.
Os bacilus presentes no PRESENCE alimentam-se dos exsudatos radiculares e formam um biofilme protetor ao redor
da raiz. Adicionalmente à proteção conferida pelo biofilme, durante o desenvolvimento bacteriano são secretados
metabólitos secundários com efeito nematicida e nematostático que atuam de forma a limitar o desenvolvimento dos
nematoides.
Diminuição na viabilidade de ovos, paralisia e mortalidade de juvenis e redução da atratividade da raiz
complementam os mecanismos pelos quais raízes em contato com PRESENCE e sua combinação de B. subtilis e B.
licheniformis apresentam menor incidência de nematoides.
PRESENCE é uma ferramenta que complementa o manejo integrado de nematoides em diferentes culturas e é
indicado para o controle dos seguintes alvos biológicos em tratamento de sementes.
NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:
PRESENCE deve ser diluído em água e aplicado exclusivamente via tratamento de sementes.
Utilizar a dose mais alta em regiões com histórico de nematoides e/ou em condições mais favoráveis ao
desenvolvimento destes alvos (histórico de alta pressão, temperaturas e precipitações altas). As menores doses
devem ser utilizadas em locais de menor pressão e/ou em condições climáticas menos favoráveis ao
desenvolvimento da praga.
MODO DE APLICAÇÃO:
PRESENCE deve ser diluído em água limpa, conforme o volume de calda recomendado para o tratamento de
sementes de cada cultura. O volume de calda deve seguir os parâmetros mais indicados para a cultura e não deve
ultrapassar o limite máximo recomendado evitando-se, assim, danos à semente.
O tratamento de sementes se faz através de máquinas terrestres especificas e tambores rotativos, que proporcionam
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segurança na aplicação e cobertura uniforme das sementes.
É importante regular a plantadeira já com as sementes tratadas, pois as mesmas tendem a fluir com menor rapidez
que sementes não tratadas. Outras recomendações importantes da pesquisa oficial: manter a regulagem da
semeadura quanto à profundidade, e de acordo com a recomendação.
EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:
O tratamento de sementes se faz através de máquinas terrestres específicas, em galpões, os quais proporcionam
segurança na aplicação do produto e no tratamento das sementes com as seguintes características:
• Tanque reservatório próprio para o produto;
• Alimentação contínua e mecânica;
• Dosificação simultânea do produto e sementes;
• Secagem interna;
• Saída das sementes tratadas diretamente para a sacaria sem contato manual;
Recomendações de armazenamento e manuseio: Armazenar o produto em local fresco e seco e livre da incidência
direta de raios solares.
INTERVALO DE SEGURANÇA:
Não determinado em função da não necessidade de estipular o limite máximo de resíduo (LMR) para este ingrediente
ativo.
INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS ÁREAS TRATADAS:
Como a finalidade do produto é o tratamento de sementes, desde que estejam calçadas, não há restrições quanto à
reentrada de pessoas em lavouras oriundas de sementes tratadas com produto.
LIMITAÇÕES DE USO:
As sementes tratadas, não podem servir para alimentação humana ou animal.
Desde que sejam seguidas as recomendações de uso, não se espera fitotoxicidade para as sementes tratadas.
Utilizar somente as doses recomendadas.
INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS:
PRESENCE é uma ferramenta que complementa o manejo integrado de nematoides em diferentes culturas, o qual
também deve incluir outros métodos de controle (ex.: controle varietal, rotação de culturas, controle químico etc).
Os princípios e práticas do Manejo Integrado de Pragas incluem avaliação do campo e sistema de monitoramento,
correta identificação da praga-alvo, monitoramento populacional e rotação de nematicidas com diferentes
mecanismos de ação.
INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:
Durante a manipulação ou aplicação, use 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, óculos de segurança com proteção lateral, touca árabe e luvas de nitrila.
INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA:
Por se tratar de um nematicida microbiológico não se tem relatos da evolução da resistência de nematoides a
Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis. Entretanto, outras práticas de controle, como rotação de culturas e controle
químico devem ser considerados no manejo dos nematoides.
DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:
ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES.
INDIVÍDUOS IMUNOSSUPRIMIDOS OU COM HISTÓRICO RECENTE DE IMUNOSSUPRESSÃO NÃO DEVEM
MANUSEAR NEM APLICAR ESTE PRODUTO, CONSIDERANDO QUE HÁ RELATOS DE CASOS CLÍNICOS DE
INFECÇÃO POR Bacillus subtilis ou Bacillus licheniformis DE PESSOAS NESTA CONDIÇÃO.
PRECAUÇÕES GERAIS:
- Produto para uso exclusivamente agrícola.
- 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.
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- 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:
- 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 dispersão de poeira.
- 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, óculos de segurança com proteção lateral, touca árabe e luvas de nitrila.
- Manuseie o produto em local aberto e ventilado.
PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.
- Verifique a direção do vento e aplique o produto de modo a evitar que o aplicador entre na névoa do produto.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (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, óculos de segurança com proteção lateral, touca árabe e luvas de nitrila.
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:
- Evite o máximo possível o contato com a área tratada.
- 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 (EPIs) 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 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 deverá proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis, por exemplo.
INTOXICAÇÕES POR BACILLUS SUBTILIS E BACILLUS LICHENIFORMIS.
Antidoto e Tratamento:
Em caso de ingestão acidental, a indução do vômito é contra-indicada em razão do risco potencial de aspiração.
No caso de suspeita de infecção bacteriana, o tratamento deve ser feito com antibióticos adequados para as
espécies de Bacillus em forma de bastonete gram-positivas.
MECANISMO DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO:
Os mecanismos de ação, absorção e excreção não são aplicáveis uma vez que os ativos são microorganismos.
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B. licheniformis e B. subtilis são organismos não-patogênicos, amplamente distribuídos no ambiente e são
comumente encontrados no solo. Raramente, estes organismos podem estar relacionados com infecções humanas
oportunistas em indivíduos imunocomprometidos.
EFEITOS AGUDOS PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO:
Efeitos agudos resultantes dos ensaios com animais (Produto Formulado):
• Toxicidade/patogenicidade oral aguda: não foram observadas características de toxicidade e patogenicidade do
agente microbiano de controle (AMC) do produto. A taxa de eliminação de Bacillus subtilis foi considerada de até 21
dias e a taxa de eliminação de Bacillus licheniformis foi considerada de até 3 dias.
• Toxicidade/Patogenicidade Pulmonar Aguda: o produto foi classificado como não-patogênico, não-tóxico; e a taxa
de eliminação foi considerada de até 21 dias.
• Toxicidade/Patogenicidade Intravenosa Aguda: não foram observadas características de toxicidade, patogenicidade
e de infectividade do agente microbiano de controle (AMC) do produto. A taxa de eliminação de Bacillus subtilis foi
considerada de até 21 dias e a taxa de eliminação de Bacillus licheniformis foi considerada superior a 28 dias.
• DL50 dermal: > 2000mg/kg p.c. (ratos)
• Irritação dérmica: o produto foi classificado como não-irritante para a pele e não classificado nas categorias do GHS
para este parâmetro.
• Irritação ocular: o produto é classificado como minimamente irritante para os olhos e não classificado de acordo
com as categorias do GHS.
• Sensibilização cutânea: o produto foi considerado não sensibilizante para a pele de cobaias.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA: 0800-343545 e (34) 3319-3019.
Vias de exposição
Oral, inalatória, dérmica e ocular.
Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis são bacilos gram - positivos. Bactérias saprófitas em forma de bastonetes,
são amplamente distribuídos no ambiente e normalmente encontrados no solo. Desta forma, o uso proposto destas
bactérias em produtos agrotóxicos não deverá aumentar a exposição de seres humanos além dos níveis normais.
Sintomas e sinais clínicos:
Não foram observados sinais clínicos dos animais expostos ao Presence por via oral, intravenosa e pulmonar. O
produto causou irritação mínima em coelhos com reversão em 48 horas.
O produto não mostrou-se irritante para a pele de coelhos.
Para alguns indivíduos, esporos bacterianos podem desencadear uma resposta imune resultando em potenciais
reações à pele ou sensibilização respiratória após exposição repetida.
Mecanismos de toxicidade:
Os estudos de patogenicidade conduzidos por via oral, intravenosa e pulmonar em ratos mostraram que as estirpes
bacterianas deste produto não são infecciosas, patogênicos ou tóxicas para os animais tratados.
Diagnóstico:
B. licheniformis e B. subtilis são organismos não-patogênicos e não susceptíveis a causar infecções em humanos
saudáveis.
Raramente, podem envolver-se em infecções humanas oportunistas em indivíduos imunocomprometidos. Os estudos
de patogenicidade realizados com este produto não mostraram qualquer potencial patogênico em ratos saudáveis.
Contra-indicações:
O produto não deve ser manuseado e/ou aplicado por indivíduos imunocomprometidos.
PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:
- Este produto é POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE IV).
- 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.
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INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA
ACIDENTES:
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros
materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre 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 CASO DE ACIDENTES:
- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. - Telefone de
Emergência: (34) 3319-3019.
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos
protetores e máscara com filtros).
- Em caso de derrame, 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.
- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, de CO2 ou pó químico, ficando a favor do vento
para evitar intoxicação.
EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL - LAVAGEM DA EMBALAGEM
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPIs - 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 até ¼ do seu volume;
- Tampe bem as embalagens e agite-a por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador;
- Faça esta operação 3 vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo;
Lavagem sobre pressão:
Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos:
- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado ao 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 nesta posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o
jato de água para todas as partes internas da embalagem, por 30 segundos;
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- 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 sobre 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 a devolução pelo usuário deve ser efetuado em local coberto,
ventilado ao abrigo da chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde são guardadas as embalagens
cheias.
DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:
No prazo de 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 neste prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será
facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade;
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após
a devolução da embalagem vazia.
TRANSPORTE:
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e
pessoas.
EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL
ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.
ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:
O armazenamento das embalagens vazias, até a devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto,
ventilado, ao abrigo da chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde são guardadas as embalagens
cheias.
Use luvas no manuseio dessa embalagem.
Essa embalagem deve ser armazenada com a sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das
embalagens lavadas.
DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:
No prazo de 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 neste prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será
facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade;
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após
a devolução da embalagem vazia.
TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e
pessoas.
EMBALAGEM FLEXÍVEL
ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.
ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto,
ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.
Use luvas no manuseio dessa embalagem.
Essa embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente
(Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos
Canais de Distribuição.
DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, 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.
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O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após
a devolução da embalagem vazia.
TRANSPORTE:
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e
pessoas.
Devem ser transportadas em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente
identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA (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 guardadas as embalagens cheias.
DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:
É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na
nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.
TRANSPORTE:
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e
pessoas.
DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS:
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.
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 pode ser feita por 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, DISTRITO FEDERAL OU
MUNICIPAL:
De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis.
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