
Estudo Dirigido – Jornada Laboral

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E SEGURANÇA NA 
UTILIZAÇÃO DE PRAGUICIDAS



PERSISTÊNCIA :

De acordo com sua meia vida, ou seja, o tempo necessário para que um

determinado praguicida, presente num determinado local, seja reduzido

naturalmente a metade da quantidade inicial.

•Curta → meia vida até 90 dias

•Média → meia vida 91 – 180 dias

•Longa → meia vida maior que 180 dias

DEGRADAÇÃO:

•Biológica (biodegradação), ocorre pela quebra das moléculas orgânicas

pela ação, principalmente, bactérias aeróbicas e anaeróbicas;

•Hidrólise alcalina, ocorre pela quebra das moléculas orgânicas por

reação hidrolítica, substituindo a água por uma substância alcalina.

•Fotólise ocorre pela quebra das moléculas orgânicas pela radiação

luminosa.



FORMULAÇÃO

Consiste nas substâncias adicionadas ao ingrediente ativo, que permitem que o

ingrediente ativo seja aplicado na dose correta. A formulação tem como

objetivo adicionar o I.A de formar homogênea e na diluição certa.

Emulsão aquosa (EA) ou (EW): emulsão em água

Concentrado Emulsionável (CE): emulsão em água

Suspensão Concentrada (SC): suspensão em água

Suspensão Aquosa (AS): suspensão aquosa

Pó Molhável (PM): partículas sólidas em suspensão

Granulado (G): impregnação de partículas sólidas com I.A.



CONCENTRADO EMULSIONÁVEL (CE):

Consiste de formulações comerciais, destinadas à preparação no campo
de emulsões de baixa concentração pela adição de água, geralmente
são soluções ternárias, que contém fundamentalmente os seguintes
elementos:

- inseticida grau técnico

- solvente

- emulsificantes

- espessante

- antiespumante.
Agente molhante



CONCENTRADO EMULSIONÁVEL (CE):

Prós:
•Fácil manuseio, transporte e armazenagem
•Requer pouca agitação da calda
•Uso em grande numero de aplicações (agricultura)
•Não abrasivo aos bicos

Contra:
•Absorção rápida pela pele
•Pode manchar pinturas, mármores, etc.
•Deteriora embalagens plásticas
•Risco de incêndio (solventes orgânicos)



GRANULADOS (G)

Formulações comerciais, destinadas a tratamentos larvários; os granulos

facilitam o lançamento a distância e a diluição lenta:

- inseticida grau técnico

- grânulos inertes (areia especial)

- agentes agregadores



PÓS MOLHÁVEIS (PM):

Formulações comerciais, destinadas à preparação no campo de

suspensões de baixa concentração pela adição de água, são

usados de preferência nos tratamentos residuais (contato de

superfície)

Aspectos favoráveis:

• Fácil manuseio, transporte e armazenagem

• Baixa absorção dermal

• Baixo custo

Aspectos desfavoráveis:

• Requer agitação constante

• Inalação do pó

• Pode entupir e causar abrasão nos bicos

• Dificuldade de misturar em água muito alcalina (água dura)



SUSPENSÕES CONCENTRADAS (SC):

Formulações comerciais líquidas, destinadas à preparação no campo

de suspensões de baixa concentração pela adição de água, trata-se

na realidade de formulações pó molháveis “pré molhada”, e

apresentadas em recipientes plásticos



Treinamento de Norma de Segurança e Saúde para Profissionais de Campo
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VIAS DE EXPOSIÇÃO



EXPOSIÇÃO DIRETA

A exposição direta ocorre quando o produto químico entra em contato direto com a pele, olhos, boca ou nariz.

Os acidentes pela exposição direta normalmente ocorrem com os trabalhadores que MANUSEIAM ou

APLICAM produtos sem usar corretamente os equipamentos de proteção individual. Também se aplica a pessoas

expostas na área tratada.



EXPOSIÇÃO INDIRETA

A exposição indireta ocorre quando as pessoas, que não estão aplicando ou manuseando produtos químicos,

porém entram em contato com PLANTAS, ALIMENTOS, ROUPAS OU QUALQUER OUTRO OBJETO

CONTAMINADO, seja por permanecerem em áreas vizinhas aos locais onde se faz a manipulação dos produtos

em qualquer umas das etapas de ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, PREPARO, APLICAÇÃO, E OU

AINDA. OS QUE ADENTRAM ÁREAS RECEM TRATADAS.



TOXICIDADE: 

propriedade de uma substância causar dano ao organismo, por ação química ou física, logo 

após seu ingresso no organismo pelas vias: oral, dérmica e/ou respiratória.

Tipos de Intoxicação:

Intoxicação aguda:

causada por doses únicas, porém elevadas suficientes para manifestar sintomas de

intoxicação.

Intoxicação crônica:

causada por ação prolongada e inadvertida de pequenas doses diárias, penetração se dá pela

respiração ou pele desprotegida, pode levar a falsos diagnósticos.



INDICADORES DETOXICIDADE

Dose letal DL50 oral: estimativa estatística da menor dose do produto tóxico, que

administrada por via oral, é capaz de matar num período de 14 dias, 50% da população

exposta .

Dose letal DL50 dérmica: estimativa estatística da menor dose do tóxico, que em

contato com a pele, durante 24 horas de exposição, é capaz de matar num período de 14

dias, 50% da população exposta.

Concentração letal CL50 inalatória: É a concentração de uma substância química em

mg/m³ no ambiente, capaz de provocar a morte em 50 % dos animais após uma

exposição mínima de 60 minutos



Grande quantidade de i.a. = mortalidade de 50% dos animais expostos 

(DL50 maior = menor toxicidade)

Pequena quantidade de i.a. = mortalidade de 50%dos animais expostos (DL 

50 menor  = maior toxicidade) 



Classificação Toxicológica

Classificação

DL 50 Oral 

(mg/kg de PV)

DL 50 Dérmica 

(mg/kg de PV) CL 50
Inalatória 

(mg/L/4h)

SÓLIDO LÍQUIDO SÓLIDO LÍQUIDO

Classe I -

Extremamente 

Tóxico

≤ 5 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 0,2

Classe II -

Altamente 

Tóxico

> 5 ≥ 
50

> 20 ≥ 
200 

> 10 ≥ 
100

> 40 ≥ 
400 > 0,2 ≥ 2

Classe III -

Medianamente 

Tóxico

> 50 ≥ 
500

> 200 ≥ 
2000 

> 100 ≥ 
1000

> 400 ≥ 
4000 > 2 ≥ 20

Classe IV -

Pouco Tóxico
> 500 > 2.000 > 1000 > 4000 > 20

Fonte: ANVISA / WHO



Fichas de Informação e Segurança de produtos químicos – FISPQ 



Fonte:



INALAÇÃO
• Levar o acidentado para local arejado, fora da área de aplicação ou 

manipulação e retirar os Epis;

CONTATO COM A PELE

• Levar o acidentado para local arejado, fora da área de aplicação ou 

manipulação e retirar os Epis;

• Lavar a área  atingida com água corrente e sabão.

CONTATO COM OS OLHOS

• Levar o acidentado para local arejado, fora da área de aplicação e 

manipulação e retirar os Epis;

• Lavar os olhos com água corrente ou lava olhos 

INGESTÃO

• Levar o acidentado para local arejado, fora da área de aplicação ou 

manipulação e retirar os Epis; 

• NÃO PROVOCAR VÔMITO;

• Lavar a boca com água corrente

EM TODOS OS CASOS
• Levar o acidentado a um serviço de saúde, acompanhado da 

embalagem ou rótulo do produto

Medidas de primeiros socorros


