
algodão feijão

Boas Práticas Agrícolas e o Uso Correto e Seguro

• Utilize-se sempre das Boas Práticas Agrícolas para a conservação do solo, 

entre elas a adoção de curva de nível em locais de declive e o plantio direto.

• Respeite as áreas de preservação – APP





É proibido o uso  

em aplicações  

aéreas!

Uso exclusivo em aplicações terrestres.

Utilizar bicos de pulverização que proporcionem gotas  

médias com uma taxa de aplicação mínima de 200 L/ha.

É importante que haja uma boa cobertura na parte aérea da planta.

SEGURANÇA NAAPLICAÇÃO



SEGURANÇA NA  
APLICAÇÃO

Para aplicação em áreas de cultivo  

próximos a corpos d’água, deve-se  

respeitar a faixa de segurança de  

250 m a partir da margem.



CUIDADOS PARA
O USO CORRETO
E SEGURO

Os produtores podem reduzir  

a exposição potencial de  

pessoas e do meio ambiente  

aos produtos fitossanitários  

ao aderir às boas práticas  

durante a aplicação.





Verifique as condições climáticas,  

elas podem afetar a eficácia e  

segurança do tratamento.

Não aplique nenhum produto se  

a velocidade média do vento for  

acima de 10 ou abaixo de 3 km/h.

CUIDADOS ANTES  
DA APLICAÇÃO



CUIDADOS DURANTE  
A APLICAÇÃO

Evite a deriva e a inversão térmica.  

Pulverize quando a velocidade do  

vento estiver entre 3 e 10 km/h;

Utilize os EPIs recomendados  

na bula

Não coma, não beba e não fume.

Não desentupa bicos com a boca.



Caso tenha restos de calda de  

pulverização, pulverize-o sobre  a 

parte do campo sem tratamento  

prévio em quantidades diluídas.  

Faça o mesmo com as lavagens  

para limpeza do tanque

de pulverização.

CUIDADOS DURANTE  
A APLICAÇÃO



Lave adequadamente o pulverizador  

e os instrumentos utilizados,  

cuidando para que a água não atinja  

os rios, lagos e mananciais.

Tome banho após a aplicação.

Respeite os períodos de reentrada  

(aplicação e entrada de pessoas na  

área tratada) e carência (aplicação  

e colheita) indicados na bula.

CUIDADOS APÓS  
A APLICAÇÃO



REGISTRO DE USO

Prática importante para auxiliar na  

gestão da atividade de produção.

Permite a conformidade com os  

períodos de reentrada e carência.

Importante para assegurar a saúde  

das pessoas e dos trabalhadores.



REGISTRO DE USO

Durante a atividade faça o registro de:

Produtos aplicados.

Doses e volume de calda utilizados.  

Vazão e áreas aplicadas.

Condições climáticas.

Registro de incidentes.  

Data e horário da aplicação.

Outras observações relevantes.



GESTÃO DE RESÍDUOS

Efetuar a tríplice lavagem, perfurar

e devolver a embalagem conforme

a indicação na Nota Fiscal.

Não descartar embalagens, sobras e  

resíduos de produtos no meio ambiente.



GESTÃO DE INCIDENTES

Consultar o rótulo ou ficha de segurança.

Sempre limpar o local imediatamente  

em caso de derramamento e/ou  

lavar a pele cuidadosamente  quando 

exposta.

Os rótulos de produtos possuem  

telefones de emergência.



GESTÃO DE INCIDENTES

Em caso de intoxicação procurar um  

médico e levar o rótulo e o máximo de  

informações possíveis.

O tratamento incorreto pode piorar  

a condição do paciente.

Ligar para o serviço de  

atendimento da Syngenta.



CENTRO AVANÇADO SYNGENTA DEATENDIMENTO


