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Como armazenar o inseticida adequadamente? 
 

• Assegurar ventilação adequada, se possível natural 
 

• distancia segura de fontes de eletricidade 
 
• Em paletes e distantes da parede (50 cm) 

 
• Antes de entrar no local de armazenamento, ligar o exaustor 
 
• Extintor de incêndio 

 
• Piso impermeável 

 
• Boa iluminação 

 
• Corredores para circulação de pessoas (demarcados) 

 
• Empilhamento dos produtos 

 
• Sistema de contenção 

 



 
 

Documentação necessária 
 
 

• Planta da instalação 
 
• Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro 
 
• PPRA 
 
• PCMSO 

 
... Consulta 
     NBR 7500 7503 e 9843 
       

 
 
 

 



Sinalização do local de armazenamento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resíduo  
Químico 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proteção Coletiva 
 

• providenciar chuveiro de emergência e lavador de olhos 
 

• Caixa de emergência contendo:  
 mascara,  
 luva nitrílica,  
 avental de PVC 
 Óculos de proteção 
 Macacão descartável 
 Bota impermeável 
 



Material para situação de emergência 
 
Pá 
Vassoura 
Saco plástico 
Serragem, areia, manta, etc 

 
 

 



Gerenciamento do Depósito  
 

• Promover o manuseio seguro dos produtos  
• Manter o controle de estoque em dia  
• Fichas de emergência e de segurança em local adequado  
• Observar as regras para acondicionamento dos produtos 
• Manter uma área de circulação 
• Manter no depósito, EPI e materiais para uso em casos de emergência 
e     vazamento;  
• Elaborar um plano de emergência (incêndio/vazamento) e treinar 
funcionários para sua execução.  



Treinamento – plano de emergência 
 
Deverá estar incluso no treinamento:  
• Conhecimentos dos danos que cada produto pode causar  
• Procedimentos gerais de segurança (exemplo: como operar 

extintores) 
• Procedimentos em casos de emergência: uso correto dos EPI, 

procedimentos de abandono do local, quem avisar etc. 
• Onde obter ajuda - telefones de emergência.  
• Leitura rótulo FISPQ e FE 

 



Plano de emergência 
 

Deve ser praticado frequentemente, visando descobrir problemas e 
falhas em equipamentos. (check list): 
Observar se as placas estão visíveis 
Fichas em boas condições 
Extintor em ordem 
Material na validade e em boas condições de uso 
Não deixar produtos obstruindo a passagem de pessoas em 

portas e áreas de circulação. 
Verificar posição dos rótulos 
 





Ter na viatura: 
 

EPC: 
Lava olhos portátil 
 
Conjunto de EPIs para casos de emergência: 
Marcara semi facial com óculos ou facial inteira 
Macacão descartável 
Luva nitrílica 
Bota de PVC 
Avental de PVC 
 



Material para situação de emergência 
 
Pá 
Vassoura 
Saco plástico 
Serragem, areia, manta, etc 

 
 

 



... “3.4.2.6 O transporte de produtos perigosos em quantidades 

limitadas por embalagem interna, nas condições estabelecidas 
neste Capítulo, está dispensado das seguintes exigências: (...) d) 
rótulos de risco e painéis de segurança afixados no veículo ou 
equipamento de transporte para carregamentos em que a 
quantidade bruta de produtos perigosos seja de até 1000 kg.” 

Resolução ANTT 5.581 de dez/2017 
 
... “Exceto se disposto em contrário neste Regulamento, ninguém pode oferecer ou 
aceitar produtos perigosos para transporte se tais produtos não estiverem 
adequadamente classificados, embalados, identificados, descritos no documento fiscal 
para o transporte de produto perigoso e acompanhados da documentação exigida.” 





 
Passar treinamento para os servidores do rótulo, FISPQ e Ficha de 
Emergência 
 
  

EPI básico recomendado: 
Vestimenta (com roupa embaixo), luva nitrílica, bota ou botina, 
respirador facial (preferencialmente) ou semi facial com óculos 
 

  



...Ainda em relação ao EPI 
 
 

• É necessário seguir orientações da IN6 e 7 quanto ao EPI utilizado 
por atividade 

• IN08 – é para ser avaliado durante a realização da atividade 
• IN11 – Precisa ressaltar as orientações de uso ao entregar o EPI 
• recolher, alguns EPIs antes de entregar o novo 
 
 



  
IN 11- FICHA DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO EPI 

  
Declaro ter recebido da SUCEN, os Equipamentos de Proteção Individual  com as orientações de uso 
e que os mesmos ficarão sob minha responsabilidade, os quais farei uso exclusivo nos locais de 
trabalho e nas operações que se fizerem necessárias de acordo com a NR 6, assim como, 
providenciarei a devolução quando impróprio para uso ou no desligamento da Sucen. 
SR: Setor/Base: 

Servidor:  Cargo/Função: 

Data: Descrição EPI CA E D Assinatura do Funcionário Visto Almoxarife ou Encarregado 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



IMPORTANTE RESSALTAR!!! 
 

Fludora 
 
Importante: 
 

• Toxicidade aguda: categoria 5 (ingerido ou em contato com a pele) 

• Caso haja derramamento evitar levantar poeira – explosiva 
 



Transporte 
 

• Classe de risco: 9 

• Número ONU: 3077 

• SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E. 

(CLOTIANIDINA, DELTAMETRINA MISTURA) 

• GRUPO DE EMBALAGEM III 

• NÚMERO DE PERIGO: 90 

• PRECISA DE MARCA DE PERIGOSO PARA AMBIENTES AQUÁTICOS 



CIELO 
 

• Toxicidade aguda: categoria 3 (inalação), 4 (oral) e 5 (dermal) 

• Incompatível com água e oxidantes 

 



Transporte 
 

• Classe de risco: 9 

• Número ONU: 3082 

• SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E. 

• (ESPINOSADE) 

• GRUPO DE EMBALAGEM III 

• NÚMERO DE PERIGO: 90 

• PRECISA DE MARCA DE PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE 



PIRIPROXIFEN 
 
• Atenção ao fabricante 
• Limitor classificação toxicológica 4 
• Sumilarv classificação toxicológica 5  

 



Transporte 
 

  LIMITOR 
• Classe de risco: 9 

• Número ONU: 3077 

• SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E. 

(PIRIPROXIFEM) 

• GRUPO DE EMBALAGEM III 

• NÚMERO DE PERIGO: 90 

• PRECISA DE MARCA DE PERIGOSO PARA AMBIENTES AQUÁTICOS 



SUMILARV 
 

Não enquadrado como produto perigoso pela ANTT 




