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Imagem da capa

Um estudo de dose-resposta com um herbicida de cereais “altamente ativo” 
mostra que esse composto causa graves danos a culturas da colza oleaginosa 
(Canola™) a um milésimo da taxa de aplicação segura em cereais. Uma troca 
na fabricação desse herbicida para outro herbicida seletivo exige uma limpeza 
extremamente minuciosa, em associação a um nível de limpeza bastante 
baixo (ver Capítulo 6).
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Prefácio

Junho de 2014

Caro leitor,

O compromisso de todo o setor de Proteção de Culturas com o cuidado 
responsável (Responsible Care®) é bastante conhecido. Portanto, não é 
de se surpreender que tenhamos identificado a necessidade de atualizar 
as informações sobre Prevenção de Contaminação e compartilhar as mais 
recentes melhores práticas em Prevenção de Contaminação. 

Esperamos que você já esteja familiarizado com nossa publicação  
“Implementando Prevenção de Contaminação”. Essa publicação, pub-
licada pela primeira vez em 2004, foi seguida de uma segunda edição 
atualizada em 2008, e ajudou a elevar o padrão de Prevenção de Con-
taminação em todo o setor. A publicação se tornou uma fonte ampla-
mente usada no desenvolvimento de uma implementação melhor e mais 
eficaz de procedimentos de Prevenção de Contaminação para as empre-
sas-membros da CropLife International e também para seus fa-bricantes 
externos (prestadores de serviços). A importância global desta publicação 
é mais bem ilustrada pelo fato de que já foi traduzida para sete idiomas: 
francês, espanhol, português, alemão, russo,coreano e chinês. 

Uma equipe de especialistas das empresas-membros da CropLife Interna-
tional redigiu esta 3ª edição. Decidimos mudar o título da publicação para 
“Prevenção de Contaminação na Fabricação de Produtos para Proteção 
de Culturas – Diretrizes e Melhores Práticas”, pois enfatiza ainda mais 
nosso compromisso de oferecer ao nosso setor diretrizes para ajudar a 
implementar uma Prevenção de Contaminação ótima. 

Um incidente de contaminação pode ter consequências de grande  
repercussão: custos mais altos de fabricação, recalls de produtos, descarte 
de produtos com um possível ônus ambiental e até mesmo a perda de 
reputação. Esse efeito na credibilidade pode não se restringir à empresa 
onde o incidente inicialmente ocorreu, mas impactar todo o nosso setor. 

Vejo como um dever nosso fornecer ao setor agrícola produtos de quali-
dade, que cumpram com as promessas feitas em seus rótulos, sem efeitos 
colaterais indesejáveis (p. ex., organismos não alvo ou dano a culturas) 
e que satisfaçam todos os critérios normativos. Em outras palavras, for-



necemos produtos confiáveis. Isso somente pode ser conseguido se nosso 
setor contar com uma gestão de Prevenção de Contaminação apropriada.

Existem regras de ouro para assegurar a prevenção de incidentes  
de contaminação? Permitam-me fazer algumas sugestões (há muitas out-
ras mais, que podem ser encontradas nesta publicação).

•	Em	qualquer	organização,	em	qualquer	local	de	produção,	todos	pre-
cisam acreditar na filosofia de Prevenção de Contaminação, a começar 
pela alta administração.

•	Por	 meio	 de	 treinamento	 regular,	 devemos	 constantemente	 serlem- 
 brados sobre a importância da Prevenção de Contaminação. Devemos  
 evitar de nos tornarmos complacentes! 

•	A	despeito	da	urgência	em	atender	a	um	pedido,	nunca	se	valha	de	 
 atalhos em procedimentos, como, por exemplo, um programa de  
 limpeza reduzida padrão.

•	Tenha	listas	de	verificação	claras.

•	Se	você	se	encontrar	na	vantajosa	situação	de	participar	da	construção	 
 de uma nova instalação ou da modernização de uma instalação exis- 
 tente, tenha sempre em mente a prevenção de contaminação, caso  
 contrário perderá uma ótima oportunidade. 

Solicitou-se a nossos especialistas que assegurassem que todos os aspectos 
da Prevenção de Contaminação fossem destacados e que todas as áreas 
de nossos processos recebessem a devida orientação: produção, garantia 
de qualidade, planejamento (programação de produção), determinação 
de níveis de limpeza e suprimentos. 

Tenho certeza de que você vai achar esta publicação bastante informa-
tiva e acredito que irá estudá-la cuidadosamente, e peço que use essas 
“Diretrizes” como referência frequente. Esse grupo também patrocinou 
outra publicação sobre um tópico relacionado: “Prevenção e Controle 
de Crescimento Microbiano em Formulações de Proteção de Culturas à 
Base de Água”. Caso você fabrique formulações aquosas, sugerimos que  
considere adotar as melhores práticas descritas para otimizar a prevenção 
de crescimento microbiano. 

  George L. Poe
  Presidente do Comitê de Operações 
  da CropLife International
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1. Introdução

O setor de Proteção de Culturas emprega equipamentos multifuncionais na 
síntese, formulação e embalagem de produtos. Sem um controle cuidado-
so, a contaminação com impurezas residuais – como ingredientes ativos 
previamente presentes nos equipamentos, por exemplo - pode ocorrer e 
possivelmente causar efeitos adversos em culturas sensíveis e tratadas ou 
em espécies não alvo, podendo criar problemas normativos, isto é, não  
conformidades. 

Os clientes esperam que os fabricantes forneçam produtos que protejam as 
culturas contra pragas e ervas daninhas, enquanto qualquer incidente de 
contaminação pode não apenas causar efeitos biológicos indesejados (p. ex., 
fitotoxicidade), como também prejudicar a reputação e a imagem de todo 
o setor. 
Esta publicação foi escrita para todas as empresas que fabricam produtos 
para proteção de culturas, a fim de administrar o risco da Prevenção de  
Contaminação, oferecendo exemplos de melhores práticas para padrões  
operacionais e ferramentas de Prevenção de Contaminação. 

2. Finalidade e Escopo

A finalidade desta publicação é oferecer orientação a todos os fabricantes 
de produtos de Proteção de Culturas na gestão e minimização do risco  
de contaminação. Ela é aplicável a todos os aspectos de Prevenção de  
Contaminação na síntese, formulação e (re)embalagem de produtos  
químicos agrícolas.

Estas diretrizes são globalmente aplicáveis a todas as empresas-membros da 
CropLife e seus Fabricantes Externos atuais e potenciais futuros. São feitas 
sugestões sobre os padrões mínimos de Prevenção de Contaminação que 
deveriam fazer parte de acordos/contratos de fabricação com Fabricantes 
Externos para assegurar a mais alta qualidade possível dos produtos.

A convenção adotada nesta edição é a de que quando a forma verbal  
“deve(m)” for usada, isso indica uma exigência. Outros qualificadores, 
como, por exemplo, “deveria(m)” ou “poderia(m)/pode(m)”, dizem respeito a 
recomendações e melhores práticas, com base nas experiências de empresas- 
membros da CropLife.
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Os produtos químicos de proteção de culturas a seguir se enquadram no  
escopo desta publicação, sejam como ingredientes ativos, produtos formula-
dos, ou intermediários de processo usados na síntese desses produtos:

•	 Herbicidas	(para	usos	agrícolas	ou	não	agrícolas,	independentemente	do	 
 método de aplicação).
•	 Protetores	de	fitotoxicidade	(safeners).
•	 Fungicidas,	reguladores	de	crescimento	de	plantas	(RCPs),	ativadores	de	 
 plantas, inseticidas, acaricidas, feromônios, moluscicidas, nematicidas,  
 fumigantes, inibidores de nitrificação (estes produtos podem ser  
 aplicados como uma pulverização foliar, formulação granular, tratamen- 
 tos de sementes ou como qualquer forma de tratamento de solo).
•	 Raticidas	(aplicados	como	iscas).
•	 Adjuvantes	para	limpadores	de	tanques	de	pulverizações	agrícolas,	óleos	 
 agrícolas e fertilizantes foliares.

Os seguintes itens estão excluídos do escopo deste documento:
•	 Prevenção	 de	 contaminação	 em	 operações	 agrícolas	 específicas	 (p.	 ex.,	 
 limpeza de tanques).
•	 Questões	relacionadas	à	prevenção	de	contaminação	em	biotecnologia	e	 
 sementes, p. ex., contaminação de OGMs/não OGMs durante a produção  
 de sementes.
•	 Entrega	e	armazenamento	de	produtos	finais	a	granel	em	distribuidores	e	 
 revendedores. As diretrizes para a implementação de medidas de  
 Prevenção de Contaminação para o manuseio de produtos finais a granel  
 são consideradas responsabilidade das empresas-membros individuais e  
 das Organizações de Proteção de Culturas regionais. 
•	 Prevenção	de	Contaminação	em:	
 (1) Produtos de Saúde Pública para controle não agrícola de insetos  
  (p. ex., tratamento de mosquiteiros), em que seres humanos possam  
  estar expostos a um contaminante.
 (2) Produtos para a Saúde Animal específicos para o controle de  
  ectoparasitas e fabricados de acordo com padrões farmacêuticos  
  (BPF), em que animais possam estar expostos a um contaminante.
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3. Estudos de Casos e Experiências Adquiridas 

A base para uma Prevenção de Contaminação bem sucedida é a admin-
istração eficaz de riscos. As diretrizes que formam a base desta gestão 
de riscos são principalmente baseadas no conhecimento adquirido com  
incidentes, ao invés de serem desenvolvidas somente a partir da teoria.  
Gostaríamos de convidá-lo a estudar estes casos e experiências de apren-
dizado envolvendo incidentes reais, pois isso facilitará o entendimento dos 
motivos destas “Diretrizes”. Além disso, quando você estiver envolvido com 
o treinamento de pessoal em Prevenção de Contaminação, a apresentação 
dos históricos de casos descritos neste documento ajudará a engajar sua  
audiência, pois todos podemos nos identificar mais facilmente com  
experiências da vida real do que com questões teóricas áridas. 

3.1 Histórico de Caso 1: Processo de limpeza inadequado 
Diversos agricultores recpré-misturaram que suas rosas em vasos passaram a 
exibir manchas cloróticas graves (= manchas brancas marcantes) nas folhas, 
depois do tratamento com um herbicida de solo para o controle de ervas 
daninhas. Isso diminuiu muito o valor de mercado das plantas em vasos e 
exigiu mão de obra adicional para podar as plantar a fim de melhorar sua 
aparência. 

O herbicida de solo em suspensão concentrada (SC) havia sido produzido em 
uma fábrica de dispersíveis depois de um herbicida de cereais que continha 
um componente altamente ativo de um herbicida para folhas largas, o que 
causou como primeiro sintoma a clorose de ervas daninhas de folhas largas.
A análise do herbicida de solo para determinação do ingrediente ativo do 
herbicida de cereais mostrou que este estava presente a um nível de 87 ppm. 
Esse valor é consideravelmente acima do Nível Sem Efeito Observado (NOEL, 
sigla em inglês) da impureza residual em rosas.

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 Os	 equipamentos	 haviam	 sido	 limpos	 por	 equipes	 de	 dois	 turnos	 
 diferentes. Geralmente, uma equipe de um único turno limparia a  
 instalação. O procedimento escrito de limpeza foi ignorado e os equipa- 
 mentos foram limpos na ordem errada.
•	 Em	 vez	 de	 limpar	 primeiro	 a	 moega,	 conforme	 instruído,	 o	 pessoal	 do	 
 primeiro turno decidiu limpar os tanques de formulação e os moinhos  
 de esferas. Uma amostra do último efluente de limpeza (representativa  
 do nível de limpeza dos tanques e moinhos de esferas) foi coletada, e a  
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 análise mostrou que a concentração de impureza residual estava abaixo  
 do nível de limpeza exigido. 
•	 A	 equipe	 do	 segundo	 turno	 teve	 de	 limpar	 a	 moega.	 Depois	 de	 uma	 
 limpeza a seco, a moega foi limpa com mangueira com água e deixada  
 para secar até a manhã seguinte. 
•	 A	água	de	enxágue	foi	coletada	no	primeiro	tanque	de	formulação	em	 
 que a pré-mistura do produto subsequente (SC) seria preparada. As  
 diretrizes de limpeza foram ignoradas e o tanque de pré-mistura não foi  
 drenado.
•	 A	 equipe	 do	 turno	 seguinte	 não	 ficou	 sabendo	 que	 o	 tanque	 de	 pré- 
 mistura continha água de enxágue contaminada e o processo de formu- 
 lação do produto subsequente foi iniciado. 

Esse incidente resultou em sete reclamações dispendiosas dos criadores de 
rosas, além de uma demorada atividade de retrabalho.

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Tenha	 um	 procedimento	 de	 limpeza	 por	 escrito,	 juntamente	 com	 uma	 
 lista de verificação de limpeza de equipamentos descrevendo cada etapa  
 do procedimento de limpeza e a ordem em que elas devem ser executa 
 das. O procedimento escrito deve ser testado para confirmar a eficácia da  
 limpeza. 
•	 Assegure-se	 de	 que	 todas	 as	 etapas	 sejam	 registradas	 no	 folha	 de	 
 produção com as iniciais do operador que esteja executando cada etapa  
 específicas e o horário em que foram executadas. As etapas omitidas  
 devem ser investigadas.
•	 Colete	e	analise	um	número	suficiente	de	amostras	de	água	de	limpeza	 
 e/ou do produto subsequente para confirmar que a limpeza foi eficaz. 

3.2 Histórico de Caso 2: Nível de limpeza incorreto
Em milhares de hectares, a soja tratada não germinou. Toda a soja havia 
recebido um tratamento de sementes com fungicida a fim de proteger  
contra doenças transmitidas através do solo. Uma fábrica de formulação de 
fungicida recebeu pedidos urgentes para dois fungicidas para soja: um fun-
gicida foliar pertencente à família dos azóis um fungicida para tratamento 
de sementes. 
O fungicida de tratamento de sementes contém um forte corante, o que 
torna o processo de limpeza difícil e demorado (o corante tende a aderir 
às paredes dos equipamentos). Traços do corante, quando não totalmente 
removido dos equipamentos, podem colorir a formulação quase branca do 



15

fungicida foliar, criando assim um problema de qualidade. Por esse motivo, 
a formulação do fungicida foliar foi programada para antes da formulação 
do produto de tratamento de sementes.
Supôs-se que – já que um fungicida sucedia ao outro na sequência de pro-
dução – o nível de limpeza < 1000 ppm aprovado pela EPA seria aplicável.
 
A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 Após	 a	 limpeza,	 em	 seguida	 à	 produção	 do	 fungicida	 foliar,	 a	 concen- 
 tração de impurezas residuais (ou seja, a concentração do ingrediente  
 ativo do fungicida foliar) não pôde ser determinada devido a uma  
 quebra no equipamento de análise. No entanto, a produção do fungi- 
 cida de tratamento de sementes foi iniciada imediatamente, sem que se  
 esperasse o conserto dos instrumentos analíticos.
•	 Como	 as	 encomendas	 eram	 urgentes,	 decidiu-se,	 sem	 a	 aprovação	 da	 
 gerência, minimizar o número de ciclos de limpeza, pois ambos os produ- 
 tos iriam ser aplicados na soja.
•	 O	inventário	completo	do	fungicida	de	tratamento	de	sementes	foi	posto	 
 em quarentena quando a análise revelou que o nível do contaminante  
 azólico (do produto precedente) nesse fungicida era superior a 6000 ppm.
•	 Um	 teste	 rápido	 em	 uma	 estação	 de	 campo	 local	 mostrou	 que	 o	 nível	 
 seguro do azol como tratamento de sementes de soja era de 2000 ppm.
•	 Em	função	da	pressão	de	mercado,	o	produto	foi	retrabalhado	(mistura- 
 do) a um nível de azol de 2000 ppm e entregue para os agricultores.
•	 Uma	pesquisa	 subsequente	em	uma	estufa	mostrou	que	o	nível	 seguro	 
 real do azol nos fungicidas de tratamento de soja era de 200 ppm. 

A não germinação da soja resultou em uma série de reclamações dispendi-
osas. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Nunca	tome	atalhos	em	procedimentos	de	limpeza,	não	importa	a	pressão	 
 comercial. Você está arriscando criar um incidente de contaminação que  
 pode facilmente levar a mais transtornos nos negócios do que antes.
•	 Mesmo	 que	 um	 nível	 de	 limpeza	 de	 2000	 ppm	 houvesse	 sido	 seguro,	 
 jamais se deve usar um nível de limpeza acima de 1000 ppm. Isso não  
 somente infringe os níveis permitidos pela EPA (< 1000 ppm, ver Notifi 
 cação 96-8 da Regulamentação sobre Pesticidas da EPA, Apêndice C), mas  
 também o limite normativo e legalmente vinculativo de < 0,1 %p/p ou de  
 < 1000 ppm para um ingrediente estranho não listado.
•	 O	nível	padrão	de	limpeza	da	EPA	(<	1000	ppm)	quando	se	passa	de	um	 
 fungicida para outro nem sempre é aplicável a mudanças de fungicidas  
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 foliares para fungicidas de tratamento de sementes ou inseticidas  
 (Capítulo 6). Isso pode ser especialmente perigoso quando o fungicida  
 anteriormente presente nos equipamentos pertence à família do azol,  
 que, em certas concentrações, gera um efeito regulador de crescimento  
 (p. ex., inibição da germinação).
 

3.3 Histórico de Caso 3: Procedimento de limpeza incorreto
Em uma fábrica de formulação, um concentrado emulsionável (CE) de her-
bicida apresentava uma forte cor amarela, embora o produto tipicamente 
seja marrom-dourado claro. Por isso, o produto estava fora da especificação. 
A análise química mostrou a contaminação com um ingrediente ativo (AI, 
sigla em inglês) que havia sido formulado cinco semanas antes e que tem 
uma forte cor amarela. 

A investigação da causa-raiz mostrou que: 
•	 Ambos	os	AIs	são	sólidos	à	temperatura	ambiente	e	precisam	ser	fundidos	 
 antes de poderem ser formulados em CEs.
•	 Os	AIs	fundidos	são	preparados	em	um	tanque	de	formulação	aquecido	a	 
 70-80ºC. Esse tanque também é usado para formular outros herbicidas  
 líquidos.
•	 Somente	 produtos	 formulados	 aquecidos	 precisam	 passar	 por	 um	 
 trocador de calor antes de seguirem para o tanque coletor da linha de  
 envase. No entanto, todos os demais produtos seguem direto para o  
 tanque coletor e não passam pelo circuito com o trocador de calor. 
•	 Uma	vez	formulado	o	produto	amarelo,	as	válvulas	para	o	circuito	foram	 
 fechadas e somente a tubulação direta foi limpa. 
•	 Quando	o	produto	subsequente,	com	um	alto	ponto	de	fusão,	foi	formu- 
 lado cinco semanas mais tarde, o circuito do trocador de calor foi aberto. 
•	 Como	o	trocador	de	calor	não	tinha	sido	limpo,	um	filme	residual	se	acu 
 mulou, formando uma depósito amarelo nas paredes, que se dissolveu  
 lentamente quando o produto subsequente passou pelo circuito. 

O primeiro lote (20.000 L) teve de ser totalmente descartado. 

O que podemos aprender com esse caso? 
•	 A	limpeza	das	 linhas	deveria	ter	sido	feita	assim	que	possível	depois	da	 
 conclusão da produção, usando-se exatamente a mesma configuração  
 utilizada no processo. Esse processo precisa ser descrito de modo bastante  
 claro no procedimento de limpeza. 
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•	 Nunca	permita	que	o	filme	que	adere	às	paredes	internas	seque	e	forme	 
 um depósito que poderia contaminar o produto subsequente. 
 
3.4 Histórico de Caso 4: Conhecimento insuficiente sobre riscos 
ecotoxicológicos
Em estufas, vespas parasitas foram usadas com sucesso para controlar 
afídeos em pepinos. No entanto, depois de aplicações de um novo fungicida 
para controle de míldio, observou-se a morte em massa generalizada desses 
agentes de controle biológicos. Isso foi totalmente inesperado, pois se sabia 
que o fungicida era praticamente livre de efeitos colaterais em artrópodes 
não alvo. 
Foram coletadas amostras de diversos produtores. Todas as amostras apre-
sentaram os mesmos teores de quantidades residuais de um inseticida muito 
potente. Pediu-se aos produtores que devolvessem todas as embalagens do 
fungicida e que usassem produtos alternativos até que a causa do incidente 
fosse descoberta e um material de substituição estivesse disponível. 

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 O	produto	que	havia	sido	embalado	antes	do	fungicida	era	o	inseticida	 
 em questão, tendo sido detectado nesse fungicida a um teor de 600 ppm.
•	 Para	determinação	do	nível	de	limpeza,	a	Notificação	96-8	da	Regulamen- 
 tação sobre Pesticidas (PR) da EPA serviu como diretriz e o seguinte valor  
 foi usado: a PRN 96-8 permite < 1000 ppm como nível de limpeza para a  
 troca de um inseticida para um fungicida. 
•	 Um	procedimento	de	limpeza	cuidadosamente	administrado	e	documen- 
 tado foi executado. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Apesar	de	o	fabricante	ter	seguido	os	requisitos	legais	de	níveis	de	limpe-
 za, em alguns casos, os resíduos de inseticida podem causar efeitos adver- 
 sos, como a morte em massa de vespas predadoras.
•	 Os	valores	fornecidos	pela	Notificação	96-8	da	Regulamentação	sobre	Pes-
 ticidas (PR) da EPA estipulam o teor máximo legal que não pode ser ultra- 
 passado. No entanto, concentrações mais baixas são permitidas e podem  
 ser determinadas pelos fabricantes. 
•	 Quando	se	passa	de	um	inseticida	para	fungicidas,	acaricidas,	nematicidas	 
 e também outros inseticidas, é necessário empregar uma abordagem  
 cautelosa. (Ver Capítulo 6.3).
•	 Um	nível	de	limpeza	com	base	nas	propriedades	biológicas	do	inseticida	 
 deveria ser calculado ao invés de se confiar apenas nos valores fornecidos  
 pela PRN 96-8.
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3.5 Histórico de Caso 5: Falha de notificação de um erro na transferência de 
produto 
Atualmente, para se assegurar que a polinização completa ocorra em pi-
mentões, berinjelas, tomates e pimentas cultivados em estufa, os produtores 
introduzem abelhas e outros insetos benéficos nas estufas (Gestão Integrada 
de Pragas). Depois que aplicações de um inseticida com toxicidade bastan-
te baixa em abelhas foram feitas para controlar lagartas, uma mortalidade 
muito alta de abelhas e de outros artrópodes benéficos foi observada nas 
estufas. Devido às experiências extremamente favoráveis com esse inseticida 
e à introdução simultânea de polinizadores no passado, a situação surpreen-
deu os produtores. Solicitou-se ao serviço de assessoria governamental que 
determinasse o motivo do incidente. 
Amostras foram coletas em recipientes intactos com o mesmo número 
de lote do produto usado no estoque dos produtores afetados. Todas as 
amostras estavam contaminadas com um ingrediente ativo de inseticida com 
uma toxicidade muito alta para abelhas e, portanto, os insetos benéficos 
foram mortos. O inseticida não estava registrado para nenhuma das culturas 
tratadas. 

Essa observação foi notificada às autoridades que lidam com segurança ali-
mentar no país onde os incidentes ocorreram e também nos países vizinhos. 
Isso fez com que as autoridades questionassem quais sistemas o setor possui 
para evitar incidentes de contaminação. 

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 Durante	o	processo	de	produção,	um	operador	erroneamente	conectou	e	 
 transferiu uma pequena quantidade de material do tanque de formu- 
 lação contendo uma formulação do AI contaminante para o tanque já  
 cheio com o inseticida específico para controle de lagartas. (O controle de  
 qualidade, incluindo análise para contaminação cruzada potencial, já  
 tinha sido realizado. O material foi liberado e pronto para embalagem  
 antes de a contaminação ocorrer.) 
•	 O	 operador	 não	 notificou	 esse	 erro,	 na	 esperança	 de	 que	 ninguém	 
 notaria. 

Os custos associados ao incidente foram muito altos. Foi preciso fazer dar 
baixa em milhares de litros do produto formulado, e sua disposição foi dis-
pendiosa. O produto já entregue precisou ser recolhido e incinerado. 

Uma compensação foi paga pelas reduções em rendimentos e qualidade, 
enquanto a indenização dos produtores foi 20 vezes mais alta que os custos 
da troca e disposição do produto. 
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O que podemos aprender com esse caso? 
•	 As	 válvulas	 de	 tanques	 de	 formulação	 devem	 ser	 mantidas	 fechadas	 e	 
	 travadas.	Quando	uma	conexão	necessita	ser	estabelecida	entre	tanques,	 
 ela deve ser verificada, confirmada e autorizada antes de qualquer  
 transferência de produto ocorrer. 
•	 É	muito	importante	manter	somente	material	associado	à	fabricação	em	 
 andamento na área de produção. Isso diminuiu muito a chance de  
 equívocos.
•	 Mesmo	que	possa	ser	embaraçoso	notificar	erros,	eles	devem	ser	repor- 
 tados imediatamente. Deve-se estabelecer um ambiente de trabalho em  
 que os operadores se sintam à vontade para notificar erros (humanos).  
 Isso permitirá que o material contaminado possa ser posto em quarentena  
 e permaneça dentro do perímetro do local de fabricação, reduzindo  
 sobremaneira o impacto econômico de uma contaminação. 
•	 Incidentes	podem	atrair	muita	atenção	indesejada	das	autoridades	e	da	 
 imprensa, o que pode ser bastante prejudicial à reputação não somente  
 do fabricante (dono da marca do produto), mas de todo o setor. 

3.6 Histórico de Caso 6: Determinação equivocada da identidade de uma das 
matérias-primas 
Um ingrediente ativo de herbicida foi sintetizado por esterificação de seus 
ácidos com n-hexanol para formar éster n-hexílico. Antes de liberar o AI para 
formulação, o lote do ingrediente ativo foi amostrado e as amostras foram 
enviadas	ao	 laboratório	de	CQ.	O	cromatograma	de	gás	revelou,	além	do	
éster n-hexílico, um pico desconhecido que foi identificado como sendo o 
éster n-propílico do ingrediente ativo do herbicida.

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 O	álcool	n-hexanol	foi	fornecido	por	um	fabricante	externo	e	entregue	 
 em um caminhão-tanque. 
•	 O	 Controle	 de	 Qualidade	 (CQ)	 do	 recebimento	 de	 materiais	 liberou	 o	 
 carregamento de álcool e este foi bombeado em um tanque de armazena- 
 mento dedicado de 40.000 litros que ainda continha cerca de 20.000 litros  
 de n-hexanol.
•	 O	álcool	foi	bombeado	do	tanque	de	armazenamento	para	a	fábrica	de	 
 síntese através de uma tubulação dedicada.
•	 As	amostras	do	tanque	de	armazenamento	dedicado	de	n-hexanol	mostraram	 
 que o tanque continha uma mistura de n-hexanol e n-propanol.
•	 Nessa	instalação,	a	verificação	padrão	de	qualidade	para	produtos	a	granel	 
 no procedimento de aceitação de matérias-primas é feita verificando-se o 
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Certificado de Análise (CA) fornecido pelo produtor de álcool junto com 
cada remessa. Uma vez que o CA forneceu a informação esperada, o material 
foi liberado.
 
Uma vez que, globalmente, somente o éster n-hexílico desse herbicida está 
registrado, o ingrediente ativo não estava em conformidade normativa e 
teve que ser descartado (incinerado). 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Embora	a	verificação	do	CA	de	matérias-primas	sem	análise	adicional	seja	 
 vantajoso em termos de custo, isso cria uma dependência muito maior  
 na confiabilidade dos sistemas de qualidade do fornecedor, já que um erro  
 cometido durante o carregamento da remessa nas instalações do fornece- 
 dor não pode ser detectado antes do processamento da matéria-prima.  
 Portanto, é altamente recomendável uma avaliação das instalações do  
 fornecedor, com forte ênfase na Prevenção de Contaminação e nos  
 procedimentos de carregamento corretos.
•	 Sugere-se	 considerar	 testes	 simples	 de	 laboratório,	 como	 índice	 de	 
	 refração,	cor,	pH,	viscosidade,	ou	outros	testes	de	 identificação	rápidos,	 
	 como	verificações	de	CQ	para	os	materiais	recebidos.
•	 Nos	 processos	 de	 síntese,	 onde	 erros	 envolvendo	 matérias-primas	 não	 
 representam somente uma contaminação, mas também um risco à  
 segurança, a identificação correta dos produtos recebidos é imprescindível. 

3.7 Histórico de Caso 7: Uso e rotulagem incorretos de equipamentos/
acessórios intercambiáveis 
Um grande produtor fechou um contrato inesperado para cultivar 10 ha 
de um bulbo de flores especial de alto valor. Ele fez um pedido urgente de 
um fungicida especial para “tratamento de bulbos”, dando como prazo de 
entrega ao fabricante menos de uma semana antes da data do plantio. A 
cultura tratada falhou totalmente. 

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 O	 produto	 foi	 preparado	 em	 um	 tanque	 dedicado	 de	 formulação	 de	 
 fungicida. Uma mangueira flexível foi usada para transferir o material  
 para o tanque coletor da linha de envase do fungicida, usando uma  
 bomba dedicada (fungicida). O operador não conseguiu encontrar a  
 mangueira flexível para fungicidas no lugar de costume e acabou usando  
 outra, encontrada na sala ao lado (área dedicada ao envase de  
 herbicidas).
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•	 Essa	mangueira	flexível	havia	sido	usada	pela	última	vez	para	transferir	 
 uma formulação de um CE herbicida e seria usada novamente para a  
 mesma finalidade na manhã seguinte. A mangueira não havia sido limpa  
 e continha uma quantidade residual de herbicida. A mangueira flexível  
 não tinha rótulo informando seu status de limpeza. 
•	 A	 quantidade	 residual	 do	 herbicida	 contaminou	 o	 fungicida	 e	 levou	 à	 
 falha completa da cultura dos bulbos de flores. 
 
A recpré-misturação teve de ser resolvida em um longo e dispendioso  
 processo judicial, enquanto o agricultor procurou um fornecedor  
 diferente para todos os seus produtos de proteção de culturas. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Sempre	que	possível,	 evite	o	uso	de	equipamentos/acessórios	 intercam- 
 biáveis como mangueiras flexíveis. Tubos fixos e dedicados são sempre a  
 solução mais segura.
•	 Como	melhor	prática,	equipamentos/acessórios	intercambiáveis	deveriam	s 
 er dedicados a um produto e a uma linha de produção durante toda a  
 corrida de fabricação e suas utilizações (do produto ou da linha),  
 claramente rotuladas. No momento em que um equipamento/acessório  
 intercambiável é desconectado da linha, ele deve ser totalmente drenado  
 e imediatamente limpo, a despeito de ser usado para outro produto ou  
 colocado em armazenamento.
•	 A	 rotulagem	 correta	 deve	 assegurar	 que	 o	 histórico	 de	 utilização	 de	 
 equipamentos/acessórios intercambiáveis possa ser rastreado, mesmo que  
 eles sejam dedicados a uma só classe de produtos: qual foi o último  
	 produto?	Como	ele	foi	limpo?	Que	nível	de	limpeza	foi	empregado?	

3.8 Histórico de Caso 8: Utilidades compartilhadas em linhas comuns para 
instalações distintas
Um herbicida líquido para milho foi formulado, analisado e liberado para 
embalagem pelo laboratório de controle de qualidade. A fábrica começou 
a embalar o produto. Após embalar 20.000 litros, um dos operadores perce-
beu que o produto tinha uma cor incomum. A operação de embalagem foi 
interrompida e uma nova amostra foi coletada no tanque. 

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 A	 análise	 subsequente	 mostrou	 que	 um	 ingrediente	 ativo	 inesperado	 
 estava presente a uma concentração acima do nível de impureza residual.
•	 Verificações	mostraram	que	os	primeiros	15.000	litros	estavam	dentro	das	 
 especificações. 
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•	 A	 linha	 de	 formulação	 e	 de	 embalagem	 compartilhavam	 uma	 linha	 de	 
 purga de nitrogênio com outra instalação. Durante a embalagem, alguém  
 transferiu um lote de um produto diferente para a outra instalação.  
 A linha de purga de nitrogênio foi aberta e certa quantidade de produto  
 foi sifonada para dentro do tanque de herbicida de milho. 

A rápida reação do operador evitou que mais material fosse contamina-
do. Identificar esse erro em tempo, antes que qualquer produto houvesse  
deixado a fábrica, ajudou a limitar os custos associados e evitar publicidade 
indesejada. 
 
O que podemos aprender com esse caso?
•	 Evite	a	interconexão	de	instalações	separadas	através	de	linhas	de	purga,	 
 linhas de ventilação ou tubulações de utilidades (vapor, ar comprimido,  
 etc.).
•	 Linhas	 e	 instalações	 em	 comum	 devem	 ter	 uma	 prevenção	 efetiva	 de	 
 refluxo.
•	 O	treinamento	e	a	constante	conscientização	dos	operadores	são	fatores	 
 da maior importância na prevenção de incidentes.
•	 Informe	sempre	qualquer	coisa	fora	do	comum	(cor,	cheiro,	consistência,	 
 etc.). 

3.9 Histórico de Caso 9: Separação inadequada de duas unidades de formu-
lação 
Duas unidades de formulação estavam operando simultaneamente em  
diferentes salas separadas por uma parede maciça. Uma unidade era de 
formulação de inseticida, e a outra, de herbicida. Os clientes recpré-mistu-
raram de danos a culturas com a utilização do inseticida. Testes analíticos 
subsequentes mostraram um baixo nível de contaminação do produto com 
o herbicida.

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 A	parede	entre	as	duas	salas	da	fábrica	não	estava,	na	realidade,	comple- 
 tamente seladas, apresentando alguns pequenos furos originalmente  
 usados para a passagem de tubulações.
•	 Um	enorme	exaustor	foi	instalado	na	unidade	de	inseticida	para	melhorar	 
 a proteção pessoal contra o pó do produto. Isso fez com que a sala do  
 inseticida fosse mantida a uma pressão atmosférica mais baixa que a da  
 sala do herbicida, aspirando assim o herbicida em pó através dos orifícios  
 para o coletor de pó de inseticida. O pó reciclado do coletor transferiu o  
 herbicida para o inseticida. 
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Isso resultou em muitas preocupações sobre a qualidade do produto, co-
locação do produto acabado em quarentena, coleta e análise de novas 
amostras e novos testes. Nesse meio tempo, não foi possível fazer entregas 
do produto aos clientes. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 A	 contaminação	 pode	 ocorrer	 entre	 dois	 produtos	 que	 estão	 sendo	 
 produzidos simultaneamente, mesmo que separados por uma parede  
 “maciça”.
•	 Mudanças	 de	 projeto	 como	 tubulações	 adicionais,	 exaustores	 maiores,	 
 portas ou janelas adicionais, não devem ser feitas sem que todas as  
 implicações sejam compreendidas, incluindo o risco de contaminação.
•	 Não	conte	com	uma	parede	como	uma	barreira	à	prova	de	falhas;	é	difícil	 
 selar todos os furos e aberturas.
 
•	 A	maior	incompatibilidade	de	produtos	requer	uma	separação	mais	eficaz	 
 entre as áreas de produção, podendo até mesmo exigir prédios separados.  
 Enquanto um inseticida e um herbicida normal exigem, no mínimo, salas  
 separadas com uma parede maciça e estanque, e sistemas de ar distintos,  
 um inseticida e um herbicida altamente ativo exigiriam prédios separados. 

3.10 Histórico de Caso 10: Equipamentos de laboratório contaminados
Quantidades	residuais	de	um	herbicida	altamente	ativo	foram	encontradas	
em uma formulação de inseticida. Em amostragens e análises repetidas, 
quantidades residuais desse herbicida apareceram em todas as amostras 
analisadas. Os valores encontrados para o herbicida estavam todos na faixa 
de concentração baixa (< 5 ppm), o que, nesse caso, significava um valor 
bem acima do nível aceitável de impurezas residuais (ARIL, sigla em inglês) 
de 1 ppm. O inseticida não pôde ser liberado, pois era quase certo que, com 
esse nível residual de herbicida, ocorreria fitotoxicidade nas culturas para as 
quais o inseticida havia sido registrado. 

A investigação da causa-raiz mostrou que:
•	 Os	ingredientes	ativos	do	inseticida	e	o	herbicida	altamente	ativo	foram	 
 sintetizados em prédios distintos, afastados em mais de 3 quilômetros. 
•	 A	formulação	de	herbicidas	e	não	herbicidas	sempre	ocorre	em	unidades	 
 completamente separadas nesse local. 
•	 A	espectrometria	de	massa-cromatografia	líquida	(HPLC/MS)	usada	para	 
 analisar os resíduos de herbicida nesse inseticida havia sido empregada no  
 passado para análise de impurezas no processo do herbicida em questão. 
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O	último	resultado	levou	a	uma	limpeza	bastante	intensa	da	HPLC/MS,	assim	
como na substituição de diversas peças críticas do instrumento. O instrumen-
to ficou indisponível por mais de uma semana. 

Isso significa que a liberação de diversos produtos foi colocada em espera até 
que se pudesse demonstrar conclusivamente que os dados eram confiáveis. 
O inseticida inicialmente suspeito de estar contaminado havia permanecido 
dentro das especificações todo o tempo. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Quando	 uma	 análise	 de	 causa-raiz	 é	 realizada,	 não	 se	 deve	 excluir	 
 automaticamente o laboratório de análise da investigação. 
•	 Dados	 analíticos	 indicando	 que	 ocorreu	 contaminação	 podem,	 na	 
 verdade, ser um “falso positivo”. 

3.11 Histórico de Caso 11: Reciclagem incorreta de amostras
Mais de 8000 árvores cítricas jovens morreram após a aplicação de um inset-
icida. Descobriu-se que um único tambor do inseticida continha níveis altos 
de um herbicida de baixa taxa de aplicação.Todos os demais tambores tam-
bém foram testados analiticamente, mas não mostraram traços do herbicida. 

A investigação da causa-raiz mostrou que: 
•	 A	produção	do	herbicida	ocorreu	em	um	prédio	completamente	separado	 
 da produção de inseticidas/fungicidas e a contaminação daquele inseticida  
 em particular não foi detectada na amostra de retenção.
•	 	Como	prática	padrão,	independente	da	linha	de	produção,	foram	coleta- 
 das amostras de 2 a 3 kg de todos os produtos em baldes brancos 
 idênticos, os quais foram trazidos para o laboratório de Controle de  
	 Qualidade	(CQ).	Após	a	análise	de	CQ,	todas	as	amostras	foram	devolvidas	 
 à linha de produção para serem recicladas.
•	 A	 rotulagem	 dos	 baldes	 brancos	 não	 foi	 consistente	 e	 mostrou	 muitas	 
 variações. Apesar disso, o laboratório colocou os baldes de herbicida e  
 inseticida na mesma área para recolhimento e devolução às linhas de  
 produção.
•	 Um	balde	da	amostra	do	herbicida	de	baixa	taxa	de	aplicação	foi	retorna- 
 do por engano ao envase de tambores de inseticida e adicionado ao  
 conteúdo de um tambor.

O fabricante teve de indenizar os produtores pelo dano irreversível às  
árvores. Além disso, o incidente causou um sério dano à reputação do  
fabricante. 
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O que podemos aprender com esse caso?
•	 Recipientes	com	qualquer	tipo	de	produto	devem	sempre	ser	rotulados	de	 
 modo claro e consistente.
•	 A	política	de	rotulagem	da	fábrica	deve	ser	definida,	entendida	e	aplicada	 
 invariavelmente por todos.
•	 As	amostras	liberadas	não	devem	ser	adicionadas	novamente	ao	processo.	
•	 Portanto,	como	regra	geral	e	sempre	que	possível,	evite	reciclar	amostras	 
 de laboratório ou de retenção. Colete amostras pequenas mas representa-
 tivas, para reduzir a quantidade a ser descartada. 
•	 Verifique	(avaliação	de	risco)	os	processos	de	reciclagem	existentes,	para	 
 assegurar que sejam apropriados e controlados adequadamente.
•	 Incentive	os	operadores	da	fábrica	a	permanecerem	alertas	e	verificarem	 
 os rótulos antes de esvaziar o conteúdo nos tanques, recipientes, etc. Use  
 recipientes/rótulos diferentes (tamanho, cor) para materiais incompatíveis  
 (herbicidas, fungicidas/inseticidas).
 

3.12 Histórico de Caso 12: Falta de rótulos em tambores de ingrediente ativo
Um Fabricante Externo precisou formular simultaneamente um inseticida e 
um CE herbicida. No local, havia quase 100% de segregação de herbicidas 
e não herbicidas. Ambos os ingredientes ativos eram sólidos à temperatu-
ra ambiente e precisavam ser fundidos em um banho de água quente com 
capacidade para dez tambores de 200 L de cada vez. Essa era a única área 
utilizada tanto para herbicidas como para não herbicidas. 

A investigação da causa-raiz mostrou que: 
•	 Cinco	 tambores	 de	 cada	 ingrediente	 ativo	 foram	 colocados	 durante	 a	 
 noite no banho de água para permitir a formulação na manhã seguinte. 
•	 O	operador	da	empilhadeira	notou	que	os	rótulos	tinham	se	soltado,	mas	 
 pensou que lembraria exatamente onde havia colocado os tambores com  
 o ingrediente ativo do inseticida e com o ingrediente ativo do herbicida. 
•	 Os	tambores	foram	entregues	às	estações	de	preparação	e	imediatamente	 
 esvaziados no tanque de formulação. 
•	 O	 laboratório	de	CQ	notou	que	o	 inseticida	estava	contaminado	com	o	 
 herbicida e vice-versa. 

O retrabalho era impossível e ambas as formulações tiveram de ser descar-
tadas, resultando em perda de ingrediente ativo, mão de obra adicional e 
custos de incineração
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O que podemos aprender com esse caso?
•	 Funda	somente	os	tambores	de	um	ingrediente	ativo	de	cada	vez	se	um	 
 único banho de água (ou gabinete de vapor) estiver disponível no local,  
 dedicando-o a uma determinada corrida de produção. 
•	 Certifique-se	de	que	cada	tambor	está	devidamente	identificado	antes	de	 
 colocá-lo no banho de água. 
•	 Se	um	rótulo	se	soltar	e	o	tambor	ficar	“anônimo”,	coloque	o	tambor	em	 
	 quarentena	,	colete	amostras	do	tambor	e	não	o	 libere	até	o	CQ	tenha	 
 identificado seu conteúdo.
•	 Jamais	entregue	tambores	não	rotulados	à	área	de	preparação.	
•	 Jamais	carregue	um	reator	sem	verificar	o	rótulo	no	tambor	ou	big	bag.

3.13 Histórico de Caso 13: Rotulagem indevida
Uma fábrica de embalagem precisava encher garrafas de 1 litro com duas 
formulações de CE diferentes de um mesmo ingrediente ativo de herbicida 
com 90 e 360 g AI/L, respectivamente. A equipe do turno do dia encheu a 
formulação de 90 g AI/L , enquanto o turno da noite ficou responsável pelo 
produto de 360 g AI/L. As garrafas tinham cor e formato idênticos. Um dos 
distribuidores notou que os rótulos nas caixas e os rótulos nas garrafas não 
correspondiam e imediatamente alertou a afiliada local. 
 
A investigação da causa-raiz mostrou que: 
•	 Um	dos	operadores	do	turno	da	noite	estava	doente.	Para	ajudar	a	equipa	 
 da noite, a equipe do dia pegou adiantadamente um rolo de etiquetas do  
 produto de 360 g AI/L no almoxarifado e o colocou ao lado do rotulador. 
•	 O	rolo	foi	erroneamente	colocado	no	rotulador	e	500	garrafas	do	produto	 
 de 90 g AI/L foram identificadas com rótulos para o produto de concen- 
 tração quatro vezes mais alta.
•	 O	erro	não	foi	 identificado:	não	havia	diferença	nas	garrafas	e	a	marca	 
 comercial e a cor do rótulo eram iguais. 
•	 O	produto	rotulado	foi	colocado	em	caixas	de	papelão	pré-impressas	com	 
 o rótulo externo correto (90 g AI/L) e enviado aos distribuidores em outro  
 país. 

Um	 recall	 nacional	 foi	 iniciado.	 Quase	 todos	 os	 produtos	 com	 proble-
ma foram recolhidos, enviados de volta à fábrica, decantados, testados e  
rotulados corretamente. Incidentes desta natureza sempre tendem a causar 
distúrbios indesejados no mercado. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Somente	os	rótulos	e	as	caixas	do	produto	que	está	efetivamente	sendo	 
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 produzido deveriam ser permitidos no chão da fábrica. 
•	 Um	estudo	mais	detalhado	de	resíduos	foi	iniciado	nas	culturas	tratadas	 
 e todas as culturas com concentrações não permitidas de resíduo tiveram  
 de ser destruídas. O fabricante da formulação foi multado por vender  
 produtos não conformes. 

3.14 Histórico de Caso 14: Ingredientes ativos (AI) comprados de terceiros
Para a produção de uma de suas formulações inseticidas exclusivas, um AI foi 
comprado de um fabricante externo, que também era o titular do registro 
desse AI. Uma Carta de Acesso do fornecedor externo permitia o registro das 
formulações de seus clientes. No entanto, não houve acordo quanto à troca 
de informações sobre a especificação do AI. 

Um inspetor de alimentos do governo coletou uma amostra do produto 
agrícola tratado com a formulação contendo o AI comprado. Um inseticida 
que não estava registrado para a cultura em questão foi encontrado em uma 
análise de resíduo. 

A investigação da causa-raiz mostrou que: 
•	 O	fornecedor	externo	fabricou	o	AI	em	uma	linha	de	produção	compar- 
 tilhada com um produto de inseticida bastante relacionado quimica- 
 mente, mas sem informar os clientes sobre isso. 
•	 Em	diversos	mercados,	esse	segundo	AI	de	inseticida	não	estava	registrado	 
 para as mesmas culturas como o produto registrado pelo cliente. Amostras  
 aleatórias de culturas coletadas por órgãos do governo mostraram que,  
 em diversos casos, o teor residual do inseticida não registrado ultrapassa-
 va os níveis permitidos. 
•	 Um	estudo	mais	detalhado	de	resíduos	foi	iniciado	nas	culturas	tratadas	 
 e todas as culturas com concentrações não permitidas de resíduo tiveram  
 de ser destruídas. O fabricante da formulação foi multado por vender  
 produtos não conformes. 
•	 As	amostras	de	retenção	do	AI	comprado	foram	verificadas	e	mostraram	 
 que o teor de impurezas residuais do AI não registrado era significati- 
 vamente mais alto que o permitido. Diversos lotes do AI de grau técnico  
 estavam não conformes. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Sob	um	ponto	de	vista	legal,	qualquer	AI	tem	sua	própria	especificação	 
 registrada, incluindo limites para subprodutos. 
•	 O	fornecedor	deve	apresentar	uma	lista	de	todas	as	possíveis	impurezas,	 
 para permitir que o formulador conduza uma verificação analítica. Caso 
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o fornecedor tenha somente fornecido uma Carta de Acesso, ele é o único 
responsável por satisfazer todos os parâmetros listados na especificação. 
•	 Ao	definir	um	contrato	de	compra	para	ingredientes	ativos	de	grau	técni- 
 co, é essencial que os parâmetros legais relacionados a impurezas  
 residuais no produto comprado sejam claramente definidos e satisfaçam  
 consistentemente os requisitos legais aplicáveis nos territórios onde os  
 produtos formulados com esses AIs serão registrados. 
•	 O	fornecedor	deve	concordar	em	atender	a	esses	requisitos.	
•	 Para	 permitir	 uma	 avaliação	 de	 risco	 adequada,	 é	 desejável	 que	 o	 
 fornecedor possa mostrar quais sistemas de prevenção de contaminação  
 estão implementados. 

3.15 Histórico de Caso 15: Reciclagem incorreta
Uma empresa de produtos agroquímicos terceirizou a formulação e embal-
agem de uma nova formulação de fungicida granular em sacos solúveis em 
água de 250 g. A formulação dos grânulos extrudados tinha cor de palha. 
Na metade do primeiro dia da operação de embalagem, um dos operadores 
do Fabricante Externo notou que a formulação continha grânulos estranhos 
marrons-escuros. A operação de embalagem foi imediatamente interromp-
ida. 

A investigação da causa-raiz mostrou que: 
•	 A	 unidade	 de	 embalagem	 completamente	 fechada	 foi,	 desde	 o	 início,	 
 dedicada à embalagem de produtos não herbicidas. Os registros de  
 produção confirmaram isso. 
•	 A	unidade	onde	os	grânulos	da	nova	formulação	foram	formulados	tinha	 
 sido limpa de acordo com as diretrizes de trocas de produtos antes da  
 produção. O nível de limpeza da unidade de formulação atingido para o  
 AI precedente foi de < 25 ppm.
•	 Os	grânulos	marrons	foram	isolados	e	continham	o	AI	da	formulação	de	 
 inseticida que tinha sido embalada imediatamente antes da formulação  
 nova.
•	 O	teor	do	AI	de	inseticida	contaminante	nos	sacos	de	fungicida	amostra- 
 dos variou entre 25 e 1.200 ppm.
•	 A	unidade	de	embalagem	estava	livre	de	pós	e	havia	sido	aspirada	a	vácuo	 
 assim que qualquer grânulo era detectado, como por exemplo, a partir de  
 um saco solúvel em água rompido. 
•	 O	aspirador	era	dedicado	a	esse	cubículo	de	embalagem	em	particular	e	 
 livre de pós ou poeiras externos. 
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•	 Quando	 o	 reservatório	 do	 aspirador	 enchia,	 o	 material	 coletado	 era	 
 devolvido para a moega, ao invés de ser descartado como resíduo  
 industrial. 
•	 O	cliente	anterior	do	Fabricante	Externo	tinha	aprovado	esse	procedimen-
 to de reciclagem. A corrida de produção anterior tinha durado mais  
 de dois meses. Assim, os operadores assumiram que essa era uma prática  
 rotineira do setor. 

Depois de obter aprovação por escrito do cliente, um retrabalho demorado 
foi executado com sucesso, mas a entrega do produto e dos produtos que 
se seguiram a este foi atrasada. Como o incidente foi descoberto no local 
de fabricação antes da expedição do produto, o dano financeiro pôde ser 
contido. 

O que podemos aprender com esse caso?
•	 Há	um	risco	inerente	associado	à	reciclagem	de	material.	
•	 Em	acordos/contratos,	o	cliente	e	o	Fabricante	Externo	precisam	concordar	 
 por escrito se a reciclagem é permitida e que procedimentos deveriam ser  
 empregados. 
•	 O	 cliente	 subsequente	 deve	 ser	 informado	 se	 a	 reciclagem	 foi	 aplicada	 
 durante a fabricação do produto precedente e que procedimento foi  
 usado. 
•	 No	 procedimento	 de	 troca	 de	 produto,	 deve	 ser	 estipulado	 que	 os	 
 aspiradores estejam completamente livres de pós (também internamente)  
 antes que possam ser usados na área onde o produto subsequente será  
 fabricado. 
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A fabricação simultânea de produtos para a proteção de culturas em in-
stalações de multiprodutos é uma prática comum, mas introduz o risco de 
contaminação cruzada. A finalidade deste capítulo é fornecer os requisitos 
aplicáveis ao setor para mitigar os riscos associados à fabricação em insta-
lações de multiprodutos. 

Todas as empresas-membros da CropLife International e seus Fabricantes 
Externos se comprometerão com a Política e os Requisitos expostos neste 
capítulo. 

4.1 Política de Prevenção de Contaminação
•	 Eles	 deverão	 assegurar	 que	 seus	 produtos	 no	 mercado	 não	 contêm	 
 impurezas residuais sob a forma de ingredientes ativos não definidos na  
 especificação do produto, em níveis que prejudiquem a segurança e a  
 eficácia, ou que não satisfaçam os requisitos normativos. As empre- 
 sas-membros individuais definirão os limites para seus produtos, após a  
 realização de uma avaliação de risco apropriada por escrito. 
•	 Devem-se	 cumprir	 os	 requisitos	 legais	 pertinentes,	 como	 a	 Notificação	 
 96-8 da Regulamentação sobre Pesticidas (PR) da USEPA (ver Apêndice C),  
 assim como os da legislação local aplicável. 
•	 Uma	empresa	que	empregue	um	Fabricante	Externo	deverá,	de	acordo	 
 com seu melhor conhecimento, fornecer as informações disponíveis ao  
 cliente subsequente do Fabricante Externo para que ele possa executar  
 as avaliações de risco apropriadas e definir limites para impurezas  
 residuais. O Fabricante Externo deverá assegurar a troca de informações  
 fornecendo dados ou, no mínimo, as informações de contato dos outros  
 clientes. 

4.2 Requisitos Gerais
•	 Avaliações	de	risco	de	prevenção	de	contaminação	documentadas	devem	 
 ser conduzidas. 
•	 Os	níveis	de	limpeza	devem	ser	definidos.	
•	 Os	 produtos	 não	 herbicidas	 não	 devem	 ser	 fabricados	 nos	 mesmos	 
 equipamentos que os herbicidas, isto é, a separação de unidades de  
 fabricação deve ser garantida. Isso se aplica a todas as operações de  
 síntese, formulação, envase e embalagem. Uma exceção a essa regra  
 somente pode ser permitida quando uma verificação rigorosa da limpe- 

4. Requisitos de Prevenção de Contaminação
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 za for confirmada e houver uma aprovação documentada da alta  
 administração. 
•	 O	 manuseio	 de	 matérias-primas	 deve	 ser	 avaliado	 com	 o	 objetivo	 de	 
 minimizar o risco de uso de matérias-primas em comum para herbicidas e  
 não herbicidas. 
•	 Equipamentos	 portáteis	 móveis	 (aspiradores	 a	 vácuo,	 mangueiras	 
 flexíveis, bombas, ferramentas, etc.) devem ser dedicados às áreas de  
	 herbicidas	ou	não	herbicidas	(ver	Histórico	de	Caso	3.7).
•	 Recipientes	 recarregáveis	 (IBCs,	 ISOs,	 Big	 Bags,	 caminhões	 ferroviários,	 
 etc.) devem ser tratados da mesma maneira que os equipamentos  
 químicos quando entram em contato com produtos. 
•	 A	 reciclagem	e	o	 retrabalho	devem	 ser	administrados	no	 sentido	de	 se	 
 minimizar riscos de contaminação cruzada. 
•	 Todos	os	materiais	devem	ser	clara	e	devidamente	rotulados,	 incluindo,	 
 entre outros: matérias-primas, intermediários, formulações a granel,  
	 produtos	 acabados,	 retrabalho,	 reciclados	 e	 resíduos	 (ver	 Histórico	 de	 
 Caso 3.12).
•	 Procedimentos	de	limpeza	eficazes	e	métodos	analíticos	validados	devem	 
 estar disponíveis para analisar resíduos em líquidos de lavagem (enxágue)  
 e/ou no produto subsequente. 
•	 Uma	operação	de	 limpeza	deve	ser	executada	 logo	que	possível	após	a	 
 produção ter parado, não apenas na troca de um produto para o próximo,  
	 mas	 também	 se	 o	 equipamento	 for	 deixado	 inativo	 (ver	 Históricos	 de	 
 Casos 3.1 e 3.3). Isso se aplica a todos os equipamentos de síntese,  
 formulação, envase e embalagem. 

4.3 Responsabilidades da Administração
A administração de todas as empresas-membros da CropLife International 
e de seus Fabricantes Externos deverá assegurar que as responsabilidades e 
requisitos a seguir sejam cobertos e implementados:

•	 Nomear	 um	 contato	 da	 empresa	 que	 tenha	 autoridade	 para	 falar	 em	 
 nome da empresa sobre todos os aspectos da Prevenção de Contaminação. 
•	 Proteger	o	sigilo	das	informações	trocadas.	
•	 Fornecer	 recursos	 suficientes	 para	 todos	 os	 aspectos	 de	 Prevenção	 de	 
 Contaminação. 
•	 Aplicar	 requisitos	 e	 melhores	 práticas,	 conforme	 demonstrado	 neste	 
 documento. 
•	 Treinamento	e	conscientização	contínuos.	
•	 Boas	condições	de	manutenção	e	limpeza	das	instalações.
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As exceções a qualquer um dos requisitos gerais devem ter aprovação docu-
mentada da alta administração. 

4.4 Fabricação externa de ingredientes ativos e formulações 

4.4.1 Troca de Informações
O Fabricante Externo deverá fornecer, em tempo hábil, as seguintes  
 informações ao cliente subsequente: 
•	 Todos	 os	 ingredientes	 ativos	 manuseados	 em	 todas	 as	 partes	 das	 
 instalações de produção e do almoxarifado. Se essas informações forem  
 restritas por acordos de sigilo, o nome da pessoa de contato do cliente  
 para tais produtos. 
•	 A	configuração	da	unidade	de	produção	em	que	o	produto	será	sintetizado,  
 formulado e/ou envasado/embalado. Assegurar que a configuração a ser  
	 usada	seja	limpa,	de	acordo	com	os	níveis	de	limpeza	exigidos	(ver	Históri-
 co de Caso 3.3).
•	 O	layout	físico	da	instalação	pode	afetar	a	Prevenção	de	Contaminação	 
	 (ver	Histórico	de	Caso	3.9).
•	 Operações	paralelas,	com	ênfase	no	grau	de	segregação,	equipamentos	e 
 m comum (incluindo equipamentos paralelos, como ferramentas e  
 aspiradores) e pessoal. 
•	 A	exata	localização	da	instalação	de	produção	(p.	ex.,	coordenadas	GPS).

O cliente anterior* deve fornecer ao cliente subsequente as seguintes infor-
mações, se solicitadas e disponíveis para os produtos precedentes:
•	 Confirmar	os	ingredientes	ativos	presentes	no(s)	seu(s)	produto(s).	
•	 Fornecer,	pelo	menos,	os	NOELs,	ED5	e/ou	ED10	nas	culturas	registradas	do	 
 produto precedente. 
•	 No	caso	de	falta	de	informações	sobre	os	NOELs	das	culturas	relevantes,	 
 informações similares sobre culturas relacionadas.
•	 A	classificação	do	produto	de	acordo	com	a	Notificação	96-8	da	Regulam-
 entação sobre Pesticidas da EPA, baseada no pior cenário possível. Por  
 exemplo, se o produto (independente da formulação) for aplicado tanto  
 com uma taxa de aplicação de herbicida baixa como normal, deveria ser  
 indicado que se trata de um herbicida de baixa taxa de aplicação.
•	 Amostras	do	produto	para	testes	para	derivar	os	NOELs	faltantes.	

* Os termos cliente anterior e subsequente indicam a sequência de produção no Fabricante Externo
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O cliente anterior deve fornecer ao Fabricante Externo as seguintes infor-
mações, se solicitadas e disponíveis para produtos precedentes:
•	 Padrões	analíticos.
•	 Métodos	analíticos	para	permitir	 a	determinação	dos	níveis	de	 limpeza	 
 exigidos pelo cliente subsequente. Se for possível fornecer esses métodos,  
 o Fabricante Externo deverá verificar se esses métodos funcionam em seu  
 laboratório.
•	 Métodos	de	limpeza.	Se	for	possível	fornecer	esses	métodos,	o	Fabricante	 
 Externo deverá verificar se esses métodos de limpeza são eficazes em sua  
 fábrica, seus equipamentos e suas configurações. 

4.4.2 Requisitos Mínimos para Fabricantes Externos 
Além das diretrizes detalhadas acima, espera-se que os itens abaixo sejam 
incorporados ao acordo/contrato entre o cliente e o Fabricante Externo. 
Poderão existir requisitos específicos adicionais acordados entre o cliente e 
o Fabricante Externo. 

O cliente é responsável:
•	 Por	 especificar	 se	 o	 nível	 de	 limpeza	 deve	 ser	 atingido	 no	 produto	 
 precedente ou nos líquidos de lavagem (enxágue). Em todos os casos, o  
 produto acabado deverá satisfazer o nível de limpeza acordado. 
•	 Por	conduzir	auditorias	detalhadas	do	local	e	outras	atividades	de	diligên- 
 cia devida (incluindo o processo de limpeza e os resultados), e prestar  
 suporte ao Fabricante Externo, quando apropriado. 
•	 Por	 utilizar	 as	 informações	 obtidas	 do	 cliente	 anterior	 exclusivamente	 
 para fins de Prevenção de Contaminação. 
•	 Por	 informar	o	Fabricante	Externo	sobre	qualquer	 risco	especial	 (p.	ex.,	 
 herbicida altamente ativo) associado ao produto trazido para as  
 instalações do Fabricante Externo.
•	 Por	 revisar	 e,	 se	 necessário,	 atualizar	 contratos	 e/ou	 acordos	 existentes	 
 com o Fabricante Externo para incluir as boas práticas como aquelas  
 definidas neste documento. 
•	 Por	 fornecer	 ao	 cliente	 subsequente	 cujo	 produto	 será	 fabricado	 nos	 
 mesmos equipamentos, todas as informações disponíveis, conforme  
 solicitado. 

O Fabricante Externo é responsável:
•	 Por	 cooperar	 em	 uma	 auditoria	 técnica	 completa	 para	 Prevenção	 de	 
 Contaminação. 
•	 Por	 rastrear	 materiais	 e	 reter	 todos	 os	 registros	 relevantes,	 conforme	 
 definido pelo cliente, para possibilitar rastreabilidade. 
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•	 Por	nomear	uma	pessoa	responsável	pela	 implementação	das	Diretrizes	 
 de Prevenção de Contaminação no local do Fabricante Externo. 
•	 Pela	 separação	 de	 operações	 simultâneas	 com	 base	 no	 resultado	 da	 
 avaliação de riscos do cliente.
•	 Por	assegurar	que	uma	capacidade	analítica	adequada	esteja	disponível	 
 para satisfazer os requisitos do cliente acerca de níveis de limpeza. As  
 instalações analíticas deverão estar localizadas na própria fábrica ou em  
 um local acordado e aprovado pelo cliente (laboratório contratado ou  
 laboratório analítico do cliente). No caso de uso de um laboratório  
 contratado, os dados analíticos deveriam ficar retidos nas instalações do  
 Fabricante Externo.
•	 Pelos	procedimentos	escritos	de	troca	de	produtos,	incluindo	procedimen- 
 tos de limpeza e lista de verificações a serem seguidos.
•	 Por	assegurar	o	treinamento	periódico	de	Prevenção	de	Contaminação	do	 
 pessoal existente e o treinamento de integração do pessoal recém- 
 contratado (antes de receberem a permissão para participar do processo  
 de fabricação), bem como pela retenção dos registros permanentes de  
 treinamento.
•	 Por	assegurar	a	rotulagem	permanente	de	todos	os	equipamentos	(inclu- 
 indo equipamentos auxiliares), matérias-primas, recipientes de produtos  
 em processamento e acabados e recipientes de resíduos.
•	 Por	obter	aprovação	do	cliente	antes	de	qualquer	mudança	que	afete	o	 
 risco de contaminação. 
•	 Por	assegurar	que	as	amostras	não	sejam	recicladas,	ou	seja,	as	amostras	 
 não podem retornar ao processo sem a aprovação do cliente. 
•	 Por	 assegurar	 que	 nenhum	 retrabalho	 (mistura,	 reciclagem)	 seja	 
	 executado	sem	a	aprovação	do	cliente.	(ver	Histórico	de	Caso	3.15).
•	 Por	manter	boas	práticas	de	manutenção	e	limpeza	das	instalações.	
•	 Por	assegurar	que	o	tempo	de	retenção	e	as	condições	de	armazenamento	 
 de amostras especificados pelo cliente sejam seguidos.

4.5 Suprimentos / Compra de Ingredientes Ativos 
Os fornecedores de ingredientes ativos também requerem conformidade 
normativa e gestão de prevenção de contaminação. 
Se um ingrediente for comprado de um fornecedor que é o proprietário 
registrado do ingrediente ativo, uma autorização formal (Letter of Access - 
LoA) deve existir para permitir que o formulador apresente seu registro. No 
entanto, uma LoA por si só não fornece informações suficientes para avaliar 
a conformidade com os requisitos legais, nem oferece garantia de que o 
produto satisfaz os critérios de Prevenção de Contaminação do cliente (ver 
Histórico	de	Caso	3.14).
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Para todos os ingredientes ativos fabricados por um fornecedor, todos os 
princípios mencionados nas “Diretrizes de Prevenção de Contaminação” se 
aplicam, como por exemplo a troca de informações sobre o produto prec-
edente	nos	equipamentos,	entre	outras.	É	obrigatório	se	obter	acordo	so-
bre as informações exigidas em um certificado de análise detalhado que 
forneça informações adequadas para permitir o controle de qualidade nas 
instalações do cliente. 

A proteção da propriedade intelectual do fornecedor permanece impor-
tante. Portanto, é aconselhável implementar um contrato de sigilo. Os par-
ceiros comerciais deveriam concordar, em contrato, em implementar todos 
os requisitos listados neste documento. 

Os seguintes aspectos devem ser abrangidos no contrato de fornecimento, 
no mínimo: 
•	 Definição	 de	 “contaminação	 cruzada”	 e	 “prevenção	 de	 contaminação”	 
 (ver Glossário)
•	 O(s)	produto(s)	deve(m)	satisfazer	todos	os	requisitos	normativos.	
•	 Chegar-se	a	um	acordo	de	que

AMBOS

a.	Qualquer	 composto	 não	 listado	 no(s)	 produto(s)	 fornecido(s)	 deve(m)	 
	 estar	a	uma	concentração	de	1000	ppm	ou	menos;	em	caso	de	atividade	 
 biológica a níveis mais baixos, se houver efeitos adversos em culturas,  
 usuários e o meio ambiente. 

OU

b. Troca de informações sobre outros ingredientes ativos fabricados na  
 mesma linha de produção e embalagem, E uma matriz de limpeza  
 implementada (fornecida pelo cliente) e limites de limpeza que deverão  
 ser atingidos (pelo fornecedor).

•	 Especificação	detalhada	de	vendas,	incluindo	padrões	legais.	
•	 Análise	química	(incluindo	métodos	analíticos)	e	uma	lista	acordada	das	 
 substâncias químicas que precisam ser divulgadas no certificado de análise. 
•	 Notificação	sobre	as	mudanças	no	processo,	conforme	requerido.	

Recomenda-se executar a lista de verificação de autoavaliação de Prevenção 
de Contaminação, idealmente seguida por uma auditoria. 
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Uma avaliação de risco de contaminação é conduzida para a unidade de 
produção e todos os produtos nela fabricados. Tal avaliação de risco in-
clui uma revisão de todos os produtos, o projeto do local de fabricação e 
suas unidades de produção, aspectos de separação, requisitos e recursos 
de limpeza, práticas de fabricação e práticas analíticas. Uma mudança em 
qualquer um desses fatores deve sempre levar a uma reavaliação do risco 
de contaminação. 

Existem cinco categorias principais que contribuem para o cálculo de níveis 
de limpeza e que devem ser consideradas na avaliação de risco (ver detalhes 
no Capítulo 6):
 1. Categoria do produto (herbicida de baixa taxa, herbicida, inseticida,  
  outro) e separação.
 2. Região (requisitos legais, p. ex., PRN 96-8 da USEPA).
 3. Toxicidade em organismos não alvo. 
 4. Taxas de aplicação.
 5. Fatores de segurança.

Projeto e layout da unidade de produção (ver Apêndice A)
O projeto e o layout de unidades de produção afetam significativamente a 
facilidade com que essas unidades podem ser limpas. Todos os aspectos de 
limpeza deveriam ser incluídos na avaliação de risco. 

5.1 Separação das unidades de produção
A separação das unidades de produção é um elemento fundamental da 
Prevenção de Contaminação. Uma “unidade de produção” corresponde 
à combinação de equipamentos usados para a fabricação de um produto.  
Ela pode ser usada para diversos produtos em sequência. Um local de fabri-
cação pode incluir diversas unidades de produção. “Separação” significa que 
não há equipamentos em comum (p.ex., dutos de ventilação e coletores de  
escape/respiros) que poderiam provocar uma transferência não planejada 
de produto de uma unidade de produção para outra. Além disso, as válvulas 
entre tanques de reação podem não ser uma forma segura de separação, 
pois, mesmo se indicado que a válvula está fechada, pequenos vazamentos 
ainda podem ocorrer. A separação pode ser alcançada eficazmente empre-
gando-se prédios separados, transferência de produtos críticos para outras 
unidades de produção, ou linhas de produção dedicadas no mesmo prédio.

5. Elementos da Avaliação de Risco de Contaminação 
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Pode ser necessário compartilhar alguns serviços locais, como linhas de vác-
uo, vapor, ar comprimido e nitrogênio. Especialmente no caso de linhas de 
vapor, é necessário que válvulas de retenção estejam instaladas para evitar o 
refluxo.	(Ver	Histórico	de	Caso	3.8).

As empresas-membros da CropLife International exigem – como primeiros 
passos fundamentais da Prevenção de Contaminação – a implementação das 
seguintes regras de separação em instalações de fabricação compartilhadas, 
a fim de minimizar o risco de contaminação (e, ao mesmo tempo, também 
reduzir os custos com limpeza e tempo de paralisação):

•	 Separar “herbicidas” de “não herbicidas”
 A separação deve ser obtida por meio de unidades de produção  
 totalmente dedicadas a “herbicidas” ou “não herbicidas” (ver Capítulo  
 4.2).
 A definição de “não herbicidas” usada pelas empresas-membros da  
 CropLife International é aquela da PRN 96-8 da USEPA, com exceção dos  
 Reguladores de Crescimento de Plantas (PGRs).

•	 Os	 “herbicidas”	 incluem:	 Todos	 herbicidas	 (agrícolas	 e	 não	 agrícolas,	 a	 
 despeito do método de aplicação), desfolhantes, dessecantes.

•	 Os	“não	herbicidas”	incluem:	Todos	os	fungicidas	e	inseticidas,	acaricidas,	 
 moluscicidas, nematicidas, feromônios, ativadores de plantas, protetores  
 de fitotoxicidade, raticidas, óleos agrícolas e adjuvantes, limpadores de  
 tanques de pulverizações, fertilizantes e fumigantes, reguladores de  
 crescimento de plantas (PGRs) e inibidores de nitrificação. 

•	 Além	 de	 considerações	 de	 Responsible	 Care,	 requisitos	 adicionais	 de	 
 separação devem ser implementados se qualquer um dos grupos de  
 produtos a seguir for fabricado no mesmo local que os produtos para  
 proteção de culturas: 

 a) Produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário para aplicação  
  oral, tópica ou como injeção. 
 b) Produtos de cuidado pessoal e outros produtos de cuidados com a  
  saúde.
 c) Produtos alimentares e ração animal (incluindo vitaminas).

Vários requisitos baseiam-se em Boas Práticas de Fabricação (GMP, sigla em 
inglês) e na legislação específica de cada grupo de produto. Os requisitos 
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individuais devem ser estudados detalhadamente antes de se dar início à 
produção, de modo a se determinar o grau de separação necessário. 
 
Os pontos a seguir são recomendações para mitigar ainda mais os riscos de 
contaminação: 
•	 Separar “herbicidas altamente ativos” de “herbicidas de taxas normal e  
 baixa”, se os herbicidas forem registrados em culturas diferentes. Consi-
 derando-se a diferença nas taxas de aplicação de herbicidas de taxa nor-
 mal e herbicidas altamente ativos, uma possível contaminação do herbi- 
 cida de taxa normal poderia resultar em efeitos adversos em culturas não  
 alvo. A combinação de herbicidas registrados nas mesmas culturas na  
 mesma unidade de produção (p. ex., todos os herbicidas de arroz ou todos  
 os herbicidas de cereais), pode reduzir o risco de contaminação. No entan- 
 to, é sempre aconselhável calcular os limites de limpeza (ver Capítulo 6).

•	 Fabricação de Reguladores de Crescimento de Plantas (PGRs) em linhas  
 de “inseticidas”. A PRN 96-8 da USEPA classifica os PGRs como herbicidas  
 de taxa normal (ver Apêndice C). No entanto, recomenda-se fabricar/ 
 formular PGRs nos equipamentos dedicados a não herbicidas, em vez  
 de compartilhar a produção nas unidades de herbicidas. Essa técnica já é  
 praticada por diversas empresas-membros da CropLife International e tem  
 demonstrado que o risco de contaminação de PGRs em unidades de  
 inseticidas é bastante reduzido. 
•	 Nenhum	dos	PGRs	atualmente	conhecidos	mostra	atividade	herbicida	nas	 
 taxas de aplicação registradas. Isso significa que, se os PGRs estão  
 presentes como impureza residual a um teor de <1000 ppm, eles não  
 causarão dano à cultura no produto subsequente. Avaliações de Dose  
 Eficaz (ED, sigla em inglês) para PGRs são praticamente impossíveis devido  
 à baixa fitotoxicidade e ao fato de não haver NOELs disponíveis  
 atualmente. 

Sempre que uma produção que apresenta um risco maior de contaminação é 
planejada, aconselha-se que uma avaliação de risco adicional seja realizada, 
obtendo-se aprovação da alta administração de operações e de marketing. 
Esses casos deveriam ser considerados exceções, com um limite de tempo 
bem definido. 

5.2 Fatores fundamentais nas avaliações de risco de contaminação 
Os tópicos a seguir devem ser verificados em avaliações de risco de contami-
nação de unidades de produção: 
•	 Projeto	da	unidade	de	produção	(fácil	de	limpar	e	desmontar,	separação	 
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 adequada, etc.).
•	 Que	outros	ingredientes	ativos	ou	produtos	são	manuseados	na	fábrica	e	 
 em qual unidade de produção. 
•	 Planejamento	 de	 programa	 de	 produção	 para	 evitar	 baixos	 níveis	 de	 
 limpeza (ver Capítulo 6.2.8).
•	 Níveis	de	limpeza	empregados	e	atualizados	(ver	Histórico	de	Caso	3.2).
•	 Método	de	limpeza	disponível	verificado.	
•	 Práticas	de	retrabalho/reciclagem	e	mistura	(ver	Histórico	de	Caso	3.15).
•	 Capacidade	comprovada	de	limpar	até	atingir	níveis	baixos	de	impurezas	 
 residuais nos produtos planejados para se sucederem uns aos outros no  
 programa de produção. 
•	 Equipamentos	e	instalações	adequados	para	análises	químicas	e	físicas	de	 
 níveis traços de impurezas residuais, preferencialmente no local ou em  
 laboratórios externos reconhecidos. 
•	 Pessoal	 habilitado	 e	 treinado	 em	 todas	 as	 operações;	 registros	 de	 
 treinamento. 
•	 Risco	de	contaminação	por	partículas	aerotransportadas	provenientes	de	 
 prédios adjacentes na mesma instalação industrial ou nas vizinhanças.  
 Isto é especialmente fundamental quando herbicidas altamente ativos  
 estão sendo fabricados em unidades vizinhas. Aspectos como a direção  
 predominante dos ventos, localização das tomadas de ar, ventilação,  
 posicionamento de janelas e filtros de pós devem ser levados em  
 consideração. Atenção especial deve ser dispensada quando as unidades  
 de produção separadas são compartimentalizadas em um mesmo prédio,  
 para assegurar que as paredes que as separam são completamente veda- 
 das e que as áreas de produção não podem ser acessadas durante o  
	 processo	de	produção	(ver	Histórico	de	Caso	3.9).
•	 Sistemas	 para	 evitar	 a	 transferência	 de	 resíduos	 de	 uma	 unidade	 de	 
 produção para outra através de calçados, roupas e equipamentos portáteis  
 móveis. Isso é especialmente importante em locais onde são manuseados  
 herbicidas altamente ativos. 
•	 Procedimentos	escritos	bem	entendidos	e	consistentemente	implementa- 
 dos para processos de Gerenciamento de Mudanças, métodos de limpeza  
 e liberação de produtos. 
•	 Avaliação	 de	 risco	 globalmente	 consistente,	 implementada	 para	 avaliar	 
 todos os locais de produção. 

5.3 Avaliação da capacidade de limpeza 
Para avaliar a adequação de uma unidade de produção para uma sequência 
de produção em particular, dois componentes devem ser avaliados:
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•	 O	projeto	da	unidade	de	produção.
 Um dos mais altos riscos de contaminação em unidades de produção são  
 os espaços mortos. Isso se aplica especialmente a produtos sólidos, mas  
 também a líquidos (ingredientes ativos e formulações). Espaços mortos  
 podem permitir o acúmulo de materiais, o que pode levar à contaminação.  
 O material “aprisionado”, às vezes se tem origem não apenas na corrida  
 de produção anterior, mas até mesmo em corridas mais antigas. Esse  
 material pode ser liberado repentinamente e contaminar um ou mais  
 lotes do produto subsequente. Portanto, durante a avaliação do risco de  
 contaminação, é importante considerar o projeto de uma unidade de  
 produção criticamente para se determinar se há cantos mortos. 
 
•	 Procedimentos	de	limpeza	bem	sucedidos.	Seus	quatro	elementos	chaves	 
 são:
 a. Níveis corretos de limpeza (ver Capítulo 6).
 b. Metodologia de limpeza (ver Capítulo 8).
 c. Capacidade analítica (ver Capítulo 9).
 d. Documentação (manutenção de registros, amostras de retenção) (ver   
  Capítulos 4 e 7).

Uma ferramenta muito útil para se determinar se uma troca de produto 
pode ser efetuada com sucesso em uma unidade de produção é a revisão de 
dados históricos sobre a capacidade de limpeza. Resultados similares com-
provados regularmente deveriam estar disponíveis para os seguintes níveis 
de limpeza:

•	 Síntese	 de	 ingredientes	 ativos:	 <	 50	 ppm	 normalmente	 obtidos	 após	 o	 
 enxágue dos equipamentos com solvente e a desmontagem parcial de  
	 tubulações	e	bombas	(Ver	Tabela	5);
•	 Formulação	e	embalagem	de	produtos	líquidos:	<	100	ppm	normalmente	 
 obtidos após os equipamentos terem sido enxaguados com um meio  
	 adequado	de	limpeza	no	máximo	por	três	vezes	(Ver	Tabela	5);
•	 Formulação	e	embalagem	de	produtos	sólidos:	<	200	ppm	normalmente	 
 obtidos após limpeza a seco, seguida por limpeza a úmido ou limpeza com  
 passagem de agente seco (ver Tabela 6).
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6. Determinação de níveis de limpeza

O nível de limpeza exigido para uma troca de produto é a indicação primária 
do risco envolvido na troca, ou seja, quanto mais baixo o nível de limpeza, 
maior o risco de um incidente de contaminação, caso o processo de limpeza 
falhe. Além disso, mais mão de obra, tempo de parada, custos elevados de 
limpeza e maiores necessidades de disposição de resíduos são necessários 
para se alcançar os níveis mais baixos de limpeza exigidos. Para otimizar 
a sequência da produção, recomenda-se elaborar uma matriz de limpeza 
com base em níveis de impureza residual. Um exemplo de uma unidade 
de embalagem de herbicida pode ser visto no Capítulo 6.2. Os requisitos 
de níveis de limpeza para ingredientes ativos de inseticidas e fungicidas, 
como um contaminante em pulverização foliar e produtos de tratamento de  
sementes subsequentes serão destacados nos capítulos 6.3 e 6.4. 

g AI/ha:
 0 0.3 1.0 3.0 10 30 90

Figura 1: Estudo de dose-resposta de um herbicida de cereais como agente contaminante de 
um fungicida de parreira, ilustrando o efeito prejudicial que alguns ingredientes ativos causam, 
mesmo em taxas baixas de aplicação, quando utilizados em culturas não alvo. As videiras foram 
tratadas com a quantidade registrada do fungicida, com concentrações crescentes do herbicida 
(números em branco). O NOEL do herbicida em parreiras é de 0.3 g AI/ha, o que corresponde a 
1.7% de sua taxa de aplicação registrada em cereais.
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6.1 Princípios
O objetivo da definição de níveis de limpeza em instalações de fabricação 
multifuncionais é assegurar que, após as operações de limpeza para uma 
troca de produto, o produto subsequente possa ser usado de modo seguro 
em todas as culturas para as quais esteja registrado, sem risco de apresentar 
efeitos adversos causados por impurezas residuais de produtos precedentes.  
Isso	somente	se	aplica	a	usos	rotulados	dos	produtos	subsequentes;	produ-
tos sem rótulo estão fora do escopo destas diretrizes.  Todos os cálculos de 
níveis de limpeza devem ser documentados e retidos durante toda a vida útil 
do	produto.		Os	níveis	de	limpeza	podem	mudar	com	o	decorrer	do	tempo;	
a versão mais recente deve sempre ser usada em operações (controle de 
versão).

Para calcular os níveis de limpeza, é necessário saber: 
•	 Para	herbicidas	de	baixa	taxa:		Os	Níveis	Sem	Efeitos	Observados	(NOELs)	 
 do ingrediente ativo.  
•	 As	taxas	de	aplicação	do	produto	subsequente	em	todas	as	culturas	para	 
 as quais está registrado, e o número de aplicações por período de cultivo. 
•	 Classificação	de	acordo	com	as	categorias	listadas	na	Notificação	96-8	da	 
 Regulamentação sobre Pesticidas (PR) de 31 de outubrost de 1996  
 (USEPA PRN 96-8)1;
•	 Para	inseticidas:	a	DL50 (abelha) e a região onde o produto é usado para  
 cumprir os requisitos legais. 

O NOEL mais baixo (do ingrediente ativo precedente na cultura subsequente 
mais sensível a esse ingrediente ativo) deve sempre ser usado, independen-
temente de o produto subsequente também ser aplicado em culturas (menos 
sensíveis) com maior área. 

As Diretrizes de Níveis de Contaminação Toxicologicamente Significativos 
(TSLCs, sigla em inglês) do produto precedente no produto subsequente na 
Notificação 96-8 da Regulamentação sobre Pesticidas de 31 de outubrost 
de 1996 (emitida pela USEPA) deveriam sempre ser consultadas quando os 
níveis de limpeza são calculados.  O texto completo desse documento está 

1 O valor de 1000 ppm para os TSLCs mais altos referidos na Notificação 96-8 da Regulamentação 
sobre Pesticidas (PR) foi suplantado pela norma EPA 40 CFR – Capítulo I, Parte 159; publicada em 
agosto de 2004. O limite para ingredientes estranhos não listados (como impurezas residuais) foi 
definido em < 1000 ppm, o que alinha este valor ao mencionado no “Manual de desenvolvimento 
e uso de especificações da FAO e da OMS para pesticidas” e o documento sobre Proteção e Pro-
dução de Plantas Nº 173 da FAO, ed. 1 (2002) (os limites normativos para ingredientes estranhos 
não listados serão inferiores a 1.0 g/kg (< 0.10 [% p/p] ou < 1000 ppm)).
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disponível no Apêndice A. A Notificação 96-8 da Regulamentação sobre Pes-
ticidas (PR, sigla em inglês) é aplicável a produtos fabricados, importados e/
ou usados nos EUA. Isso significa que os níveis de limpeza para produtos que 
têm os EUA como destino final
nunca devem ultrapassar os valores dos TSLCs listados nas várias categorias. 
No entanto, é muito importante observar que a implementação das diretrizes 
da EPA sem a consideração apropriada sobre os efeitos biológicos, poderia  
gerar sérios incidentes de contaminação, pois os TSCLs podem ser muito  
altos para cobrir a “margem de segurança biológica” necessária para  
prevenir tais incidentes. Se o nível de limpeza de base biológica for mais 
baixo que os limites normativos, deve-se utilizar o nível de base biológica.

Na maioria dos demais países fora dos EUA, as agências governamentais, 
de modo geral, não definem níveis de limpeza específicos para o setor de 
proteção de culturas,  contanto que os limites usados como níveis de limpeza 
não infrinjam a legislação de proteção a culturas. No entanto, entende-se  
que a PRN 96-8 da USEPA também foi implementada no Canadá e,  
atualmente, no México.

g AI/ha:
 1.0 3.0 10 30 90

Figura 2: Estudo de dose-resposta de clomazona em mudas de parreira (acima) e beterraba 
(abaixo).  Para os cálculos de níveis de limpeza, deve-se usar o NOEL da impureza residual na 
cultura mais sensível em que o produto subsequente for aplicado. As mudas de parreira são nitid-
amente mais sensíveis que as de beterraba. O NOEL da clomazona na beterraba é de 3.0 g AI/há e, 
em parreiras, de menos de 1.0 g AI/ha.
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6.2 Níveis de limpeza de herbicidas 
Para calcular níveis de limpeza de base biológica, faz-se necessária uma 
base de dados com dados de NOEL. Os níveis de limpeza de base biológica   
permitem determinar se esses estarão acima ou abaixo dos valores padrões 
da EPA. Isso precisa ser feito depois de se estabelecer a qual categoria o 
contaminante pertence. Na maioria dos casos, o produto precedente contém 
um ou vários ingredientes ativos exclusivos, para os quais dados de NOEL 
estão disponíveis no banco de dados da própria empresa. Recomenda-se 
que cada empresa nomeie um especialista (p. ex., um biólogo ou agrônomo)  
responsável pelo cálculo de todos os níveis de limpeza, em colaboração com 
colegas das áreas de fabricação e regulamentação.  

6.2.1 Dados de NOEL para herbicidas
Os dados de NOEL para herbicidas não se encontram facilmente disponíveis 
na literatura científica e são tipicamente gerados nas estufas da empresa 
que originalmente descobriu o ingrediente ativo. Isso significa que esses  
dados de NOEL somente se aplicam ao ingrediente ativo exclusivo, e não 
necessariamente a formas genéricas dessa molécula. 

Os NOELs são obtidos usando-se estudos de dose-resposta gerados em  
estufas, onde lesões visíveis das culturas são medidas. Um limite é definido 
entre ED0 (Dose Efetiva com efeito adverso de 0%) e ED10 (efeito adverso 
de 10%), dependendo da política de avaliação de risco específica da em-
presa.  Esse valor de ED é então usado como NOEL para o cálculo do nível 
de limpeza.  Valores de ED5  o ED10 são frequentemente usados como ponto 
de partida para cálculos de níveis de limpeza.  Algumas empresas prefer-
em somente usar ED10 em seus cálculos. Nos casos em que o ingrediente 
ativo causa sintomas visuais notáveis (como manchas cloróticas) a taxas de  
aplicação bastante baixas (< ED10), é sempre prudente retornar ao NOEL com 
base nos valores de ED mais baixos.

Atenção especial é requerida quando se calculam os níveis de limpeza para 
“herbicidas altamente ativos”. “Herbicidas altamente ativos” têm taxas de 
aplicação inferiores a  50 g AI/ha, enquanto NOELs menores que 10 mg AI/há 
são comuns em culturas não alvo.

6.2.2 Fatores de segurança
Fatores de segurança (FS) são implementados nos cálculos de níveis de  
limpeza para mitigar ainda mais possíveis incidentes de contaminação. Cada 
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empresa-membro determina o nível do(s) fator(es) de segurança que melhor 
se alinha à sua estratégia de gestão de riscos. A faixa típica é de  2 a 10.
 
Motivos para aplicar um FS:
•	 Os	estudos	de	dose-resposta	são	conduzidos	em	estufas	com	regimes	de	 
 temperatura, umidade e luz constantes, dia e noite. 
•	 Quando	 produtos	 químicos	 de	 proteção	 de	 culturas	 são	 aplicados	 em	 
 condições de campo, a sobreposição é muitas vezes inevitável. Isso dobra  
 a taxa de aplicação em determinadas áreas do campo tratado. 
•	 As	plantas	para	testes	são	mantidas	sob	condições	ideais,	sem	os	possíveis	 
 períodos de estresse de umidade, temperatura e luz encontrados em  
 campo. 
•	 As	plantas	para	testes	são	frequentemente	menores	que	aquelas	tratadas	 
 no campo, isto é, uma quantidade menor da solução de pulverização é  
 interceptada por planta. 
•	 Os	 volumes	 de	 pulverização	 usados	 na	 agricultura	 moderna	 são	 muitas	 
 vezes significativamente mais baixos que o volume usado em estufas,  
 resultando em solução de pulverizador com concentração mais alta de  
 contaminantes potenciais. 

6.2.3 Taxas de aplicação 
As taxas de aplicação são necessárias como parte do cálculo de limite de 
limpeza.	 É	 obrigatório	 conhecer	 as	 taxas	 de	 aplicação	 da	 formulação	 em	
cada cultura e deve-se considerar que muitos produtos têm mais de uma 
aplicação por estação. Para o cálculo do limite de limpeza será usada a taxa 
de aplicação única mais alta ou a taxa de aplicação sazonal mais alta do  
produto subsequente nas culturas registradas, com base na avaliação de  
risco específica da empresa. 

6.2.4 Produção em um Fabricante Externo
É	usual	que	o	cliente	subsequente	contate	o	cliente	anterior	para	solicitar	
os dados de NOEL da maior quantidade possível de espécies de cultura. O 
cliente subsequente utiliza esses dados para calcular o CL2 e fornecê-lo ao 
Fabricante Externo antes da produção de seu produto. Não se espera que 
o	Fabricante	Externo	calcule	o	nível	de	limpeza	para	o	cliente	subsequente;	
isso é mais bem feito pelo “especialista de RI” da organização do cliente 
subsequente. 

2 As diversas empresas-membros da CropLife International podem usar sinônimos para Níveis de 
Limpeza (CL, do inglês): ACL, ARIL, RIL ou TCAL. No entanto, todos esses parâmetros são calculados 
empregando-se o processo descrito neste capítulo. 
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A responsabilidade final pela integridade dos produtos é do cliente  
subsequente;	 enquanto	 o	 Fabricante	 Externo	 deve	 aderir	 	 exatamente	 às	 
diretrizes de fabricação recebidas para assegurar o atendimento dos  
critérios de qualidade do cliente. 

6.2.5 Equações para o cálculo de níveis de limpeza de herbicidas 
Níveis de limpeza de base biológica são calculados usando-se a seguinte 
equação: 

Definições:
AR:  Taxa de Aplicação do produto subsequente em grama ou mL do  
 produto formulado/ha. Para o cálculo, pode-se assumir que 1 g =  
 1 mL.
NOEL: Nível sem Efeito Observado em grama AI/ha do ingrediente ativo  
 precedente na cultura mais sensível para a qual o produto  
 subsequente está registrado.
FS:  Fator de Segurança, tipicamente variando de 2 a 10. Cada  
 proprietário de produto define o valor de FS com base na política de  
 gestão de riscos de sua empresa.

Ver também o Apêndice C para obter informações sobre os níveis de limpe-
za com base na EPA. 

Nível de limpeza [ppm] =
106 x NOEL

SF x AR
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6.2.6 Cálculo dos níveis de limpeza de herbicida quando o produto prece-
dente contém dois ou mais ingredientes ativos 
Se a formulação do herbicida precedente contiver dois ou mais ingredientes 
ativos, os níveis de limpeza para todos os ingredientes ativos residuais deve-
riam ser calculados. 

Figura 3: Estudo de dose-resposta de um herbicida altamente ativo experimental para cereais 
(para controle de espécies de ervas daninhas de folhas largas) na colza oleaginosa de cultura não 
alvo. O NOEL na colza oleaginosa é < 0.03 g AI/ha. Os níveis de limpeza necessários quando o pro-
duto subsequente depois desse tipo de herbicida é usado na colza oleaginosa são muito baixos, 
frequentemente < 2 ppm ou mesmo na faixa ppb.

A Confirmação Analítica será necessária para assegurar que os CLs foram 
atingidos para todas as impurezas residuais quando a troca foi feita.  Se o 
nível de limpeza de um dos ingredientes ativos foi atingido, não se pode 
pressupor que o nível de limpeza para todas as impurezas residuais (RIs, do 
inglês) foram atingidos. Substâncias químicas possuem solubilidades difer-
entes, isto é, elas não podem ser removidas pelo meio de limpeza à mesma 
taxa. Isso significa que, enquanto uma substância química pode já ter sido 
removida até um valor < CL, algumas das outras RIs foram apenas parcial-
mente removidas naquele estágio. 

g AI/ha:
 0 0.03 0.1 0.3 0.9

Caso haja mais de um contaminante potencial, o nível de limpeza deve ser calculado e analisado 
separadamente para cada um deles. Deve-se levar em consideração que os contaminantes podem 
apresentar efeitos sinérgicos também em culturas não alvo. Os níveis de limpeza combinados para 
esses ingredientes ativos não deveriam ser mais altos que o nível de limpeza do herbicida com o 
nível mais baixo.
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6.2.7 Exemplo de uma matriz de limpeza para uma unidade de herbicida 
Este exemplo mostra como elaborar uma matriz de limpeza para uma uni-
dade de herbicida dedicada.  Os três herbicidas são embalados de forma 
intercambiável. A metodologia de desenvolvimento de matrizes de limpeza 
para unidades de síntese, formulação e reembalagem é idêntica.

 

 Herbicida A Herbicida B Herbicida C 

Metosulam Mesotriona S-metolacloro Haloxifop-p-
metil 

Classificação baseada na PRN 96-8 da EPA 
herbicida de taxa 

de aplicação 
baixa 

herbicida de taxa 
de aplicação 

baixa 

herbicida de taxa de 
aplicação normal 

herbicida de taxa 
de aplicação 

baixa 

Cultura NOEL [g AI / ha] 

 
Milho  

50 
(cultura registrada) 

500 
(cultura registrada) 

2500 
(cultura registrada) 

 
0.015 

 
Colza oleaginosa 

 
0.005 

 
1.70 

 
800 

> 200 
(cultura 

registrada) 

 
Beterraba 

 
0.005 

 
1.70 

 
500 

> 200 
(cultura 

registrada) 
 

Tomate 
 

0.2 
 

0.40 
 

5 
> 200 

(cultura 
registrada) 

 
Grama 

    (campos de golfe) 

 
25 

(cultura registrada) 

 
280 

 
1500 

 
0.01 

 
Tabela 1: Informações biológicas e classificação com base na PRN 96-8 da USEPA dos quatro 
ingredientes ativos de herbicidas usados no exemplo da elaboração de uma matriz de limpeza de 
herbicidas.

Os NOELs desses ingredientes ativos em culturas diferentes são exibidos 
nas colunas dos ingredientes ativos apropriados.  O número dos NOELs em  
vermelho indicam os valores usados para calcular o Nível de Impureza  
Residual (RIL, sigla em inglês).

Declaração de isenção de responsabilidade: Todos os valores de NOELs e taxas de aplicação são 
fictícios e foram escolhidos para demonstrar os princípios utilizados na elaboração de uma matriz 
de limpeza, somente, e não deveriam ser usados para nenhuma outra finalidade.  A CropLife 
International e suas empresas-membros não aceitam responsabilidade pelo uso incorreto desses 
dados.  
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Tabela 2: Exemplo de matriz de limpeza para uma unidade de fabricação de herbicida. Os NOELs 
usados para estes cálculos de ARIL estão listados na Tabela 1, o FS usado neste exemplo é 2.

4 Se o valor do ARIL for mais alto que o legalmente aceito, este deverá assumir o valor padrão de 
< 1000 ppm.

5 Considerações biológicas devem se sobrepor aos  ARILs com base nos níveis de limpeza listados 
na PRN 98-8 da USEPA. No entanto, somente quando os ARILs biologicamente determinados 
forem inferiores aos valores da EPA, estes devem ser usados para assegurar a prevenção de 
incidentes de contaminação.

 

 Herbicida  posterior                            
(Herbicida potentialmente contaminado) 

Herbicida A Herbicida B Herbicida C 

Cultura tratada 

Milho, grama Milho 
Colza oleaginosa, 

beterraba, tomate 

Taxa de aplicação máxima [g produto formulado/ha] 

200 5000 500 

Herbicida 
precedente 

Ingrediente 
ativo do 

herbicida 
precedent

e 

 

 ARILs (ppm) 4 de base biológica 

 
Herbicida A 

 
Metosulam 

 
N/A 

5000  
5.0 

< 1000 

 

Herbicida B 
Mesotriona 700000  

N/A 

 

400 < 1000 

S-metolacloro 15000000 5000 
< 1000 < 1000 

 
Herbicida C 

Haloxifop-p-
metil 

 
25 

 
1 

 
N/A 

 ARILs (ppm) com base na PRN 96-8 da US EPA 5 

 
Herbicida A 

 
Metosulam 

 
N/A 

 
20 

100 
5 

 
Herbicida B 

Mesotriona 100  
N/A 

100 

S-metolacloro 250 250 

 
Herbicida C 

 
Haloxifop-p-

metil 
100 20 

 
N/A 

25 1 
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6.2.8 Efeito da matriz de limpeza sobre a programação/sequenciamento de 
produtos 
A análise das sequências de produção na Tabela 3 mostra que há opções 
claramente preferenciais.  Portanto, uma seleção cautelosa da sequência de 
produção pode reduzir o risco de contaminação, poupar tempo [de limpeza] 
(< tempo de paralisação) e reduzir desperdícios/resíduos (< ônus ambiental 
e <custos com eliminação).

Tabela 3: Com base nesta matriz de limpeza, exemplos de possíveis sequências de produção (nem 
todas as sequências possíveis estão listadas neste exemplo)

 
Sequências de produção – ARILs de base biológica 

 
 

Sequência 
1 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 

 
<1000 

 

Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
metolacloro 

 

 
400 

<1000 

 

Herbicida C 
Haloxifop-p-

metil 

 

 
25 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

Sequência 
2 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

5 

 

Herbicida C 
Haloxifop-p-

metil 

 
 

1 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
metolacloro 

 
 

<1000 
<1000 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

Sequência 
3 

 

Herbicida C 
Haloxifop-p-

metil 

 
 

25 

 
 

Herbicida A 
Metosulam 

 
 

<1000 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
metolacloro 

 
 

<1000 
<1000 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

Sequências de produção – ARILs baseados na PRN 96-8 da EPA 
 
 
Sequência 

1 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 

 
20 

 

Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
metolacloro 

 
 

100 
250 

 

Herbicida C  
Haloxifop-p-
metil  

 

 
25 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 
Sequência 

2 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

5 

 

Herbicida C  
Haloxifop-p-
metil 

 
 

1 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
metolacloro 

 
 

100 
250 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 
Sequência 

3 

 

Herbicida C  
Haloxifop-p-
metil 

 
 

25 

 
 
Herbicida A 
Metosulam 

 
 

20 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
metolacloro 

 
 

100 
250 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 
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Para um ciclo completo dos três produtos, a sequência 1 (A → B → C → A) 
evita o nível de limpeza muito baixo C → B. Em países que aplicam a PRN 
96-8 da USEPA, os CLs mais baixos com base na EPA são exigidos para todas 
as três trocas nas sequências 1 e 3. 
Sequência 2 (A → C → B → A) exige os níveis de limpeza significativamente 
mais baixos de 5 ppm para A → C e 1 ppm para C → B (ambos os níveis de 
limpeza baixos também se aplicam quando se utiliza a PRN 96-8 da EPA para 
ARILs,  ver nota de rodapé 4, acima).

6.2.9 Fatores que exigem atenção extra na programação da sequência de 
produção 
As seguintes sequências de produção adicionais precisam ser levadas em 
consideração ao se programar a produção: 

•	 Ingredientes	ativos	de	muito	 coloridos,	 isto	é,	 compostos	de	dinitro,	ou	 
 formulações coloridas (usualmente formulações de tratamentos de  
 sementes), muitas vezes exigem limpeza bem abaixo do nível de limpeza  
 de base biológica para atender aos padrões de cores especificados para o  
 produto subsequente.
•	A	 troca	 de	 uma	 formulação	 aquosa	 para	 uma	 formulação	 à	 base	 de	 
 solvente orgânico, ou vice-versa, exige a remoção completa do solvente  
 usado na formulação do produto precedente. Um enxágue adicional dos  
 equipamentos com um solvente miscível em água e em solventes  
 orgânicos é uma opção para solucionar esse problema. Para evitar esse  
 problema, a programação de formulações de CE após outras formulações  
 de CE pode reduzir o tempo de limpeza e o consumo de solventes.
•	Alguns	 fungicidas	 azóis	 podem	 causar	 fitotoxicidade	 em	 mudas	 ou	 
 impedir a germinação quando contaminam fungicidas de tratamento de  
 sementes e inseticidas em níveis de limpeza consideravelmente abaixo dos  
	 valores	listados	na	PRN	96-8	da	USEPA		(ver	Histórico	de	Caso	3.2).

6.3 Níveis de limpeza de inseticidas
Nesta seção sobre cálculo de níveis de limpeza, atenção especial será  
dispensada ao risco ecotoxicológico de inseticidas quando contaminam  
outros produtos.  Em lugar da segurança para a cultura subsequente, isto 
é, sem risco de danos fitotóxicos, a finalidade dos níveis de limpeza de 
inseticidas é assegurar segurança ótima para organismos não alvo, como 
abelhas que visitam a cultura. 
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A USEPA estabeleceu <1000 ppm como o nível limite quando o resíduo de 
um ingrediente ativo de um inseticida remanescente em equipamento de  
fabricação aparece em um produto subsequente (PRN 96-8 da USEPA, 
ver Apêndice C). O mesmo nível limite foi proposto para impurezas não  
identificadas na regulamentação 1107/2009/EC de produtos para proteção 
de plantas.

Um nível de limpeza de < 1000 ppm para um ingrediente ativo de insetici-
das para o controle de artrópodes em situações não agrícolas, moluscicidas,  
nematicidas, fumigantes do solo, desfolhantes ou dessecantes é aceitável, 
pois não se espera nenhum efeito adverso devido ao tipo de aplicação. 

No entanto, um nível de limpeza padrão de <1000 ppm para ingredien-
tes ativos de inseticidas quando os produtos subsequentes são fungicidas,  
acaricidas (miticidas), outros inseticidas e outros reguladores de crescimento 
de plantas aplicados como pulverizações foliares, pode resultar em efeitos 
colaterais	indesejáveis	em	organismos	não	alvo	(ver	Histórico	de	Caso	3.4).

6.3.1 Cálculo de níveis de limpeza para inseticidas em aplicações de pulve-
rizações foliares
Para inseticidas, o cálculo se baseia no valor da DL50 para abelhas. Os valores 
de DL50 para abelhas (oral e contato) podem ser normalmente encontra-
dos para todos os ingredientes ativos. A vantagem de se usar esses dados é 
que, na maioria dos casos, as abelhas são sensíveis a inseticidas, e os dados 
são facilmente encontrados, gerados de acordo com Boas Práticas de Labo-
ratório, e altamente padronizados (isto é, gerados de acordo com a Diretriz 
de Testes 213/214 da OECD). Se ambos os valores de DL50 oral e de contato 
estiverem disponíveis, recomenda-se usar o valor mais baixo para calcular o 
nível de limpeza. Isso assegura que ambas as rotas de exposição (por contato 
e alimentação) sejam consideradas.

Portanto, o cálculo para inseticidas em aplicações de pulverização foliar  
assemelha-se ao seguinte: 

Definições:
DL50 =  a dose do inseticida que causa uma mortalidade de 50% das abelhas,  
  expressa em μg AI/abelha.

Nível de limpeza [ppm]
106 x LD50 x HQ

SF x AR x MAF
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HQ		 =		Valor	 acionador	 HQ,	 derivado	 da	 técnica	 de	 Quociente	 de	 Risco	 
  (Sanco, 2002). Recomenda-se usar 50, um valor validado usado na  
  prevenção de acidentes com abelhas melíferas (EPPO 20106, 20037),  
  (Thompson et al, 20098)
106  =  fator de conversão.
FS  = fator de segurança (o valor padrão é 1). Fatores de segurança  
  adicionais, por exemplo, no caso de usos de Gestão Integrada de  
  Pragas (IPM, sigla em inglês), são uma decisão individual da empresa  
  responsável por calcular o nível de limpeza. Por exemplo, o valor do  
  FS pode ser baseado nos dados disponíveis para artrópodes não alvo  
  (NTA, sigla em inglês) em formulações individuais.
AR  = taxa de aplicação máxima individual do produto subsequente em

MAF = fator de aplicações múltiplas (o valor padrão é 1). Dependendo da  
  meia-vida foliar, do número de aplicações e intervalo entre  
  pulverizações, seu valor pode aumentar (de acordo com Candolfi et  
  al., 20019).

Exemplos de níveis de limpeza típicos são apresentados na Tabela 4:

g FP
ha

ml FP
ha

Ou

  DL50 do contaminante (µg AI/abelha) 

Taxa de aplicação de 
produto subsequente  

[kg FP/ha] 

 
0,001 

 
0,003 

 
0,01 

 
0,03 

 
0,10 

 
1,0 

0,10 500 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 

0,25 200 600 <1000 <1000 <1000 <1000 

0,50 100 300 <1000 <1000 <1000 <1000 

1 50 150 500 <1000 <1000 <1000 

2 25 75 250 750 <1000 <1000 

4 13 37,5 125 375 <1000 <1000 

 
Tabela 4: Exemplos de níveis de limpeza (em ppm) calculados de acordo com a equação acima, 
usando-se valores padrão para MAF e FS. Se o cálculo produzir um valor maior ou igual a 1000 
ppm, o padrão legalmente exigido de < 1000 ppm será inserido.

6 EPPO (2010) Environmental risk assessment scheme for plant protection products. Chapter 11: 
Honeybees. EPPO Bulletin 40, 323–331.
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Atenção especial deveria ser dada quando o produto subsequente ao inseti-
cida é aplicado em Gestão Integrada de Pragas (IPM), onde os produtores 
podem usar artrópodes parasitas ou predadores para o controle de pragas. 

Os dados sobre toxicidade de inseticidas em artrópodes parasitas ou  
predadores não são tão fáceis de encontrar como os dados para abelhas, 
não estão disponíveis para os ingredientes ativos e são menos padronizados.  
Assim sendo, é mais prático utilizar os dados de toxicidade para abelhas. 

Se um inseticida tem uma DL50 > 0.1 μg AI/abelha, é preciso verificar se o uso 
dos dados de toxicidade para abelhas é adequado para o cálculo do nível de 
limpeza, por exemplo, inspecionando-se os dados de NTA disponíveis para 
formulações individuais.  De forma semelhante, para reguladores de cresci-
mento de insetos (IGRs, sigla em inglês) que não expressam sua toxicidade 
em um teste agudo com abelhas de acordo com a TG 213/214 da OECD, os 
dados de NTA deveriam ser verificados. Outro exemplo são os acaricidas, que 
muitas vezes apresentam baixa toxicidade em abelhas, mas são tóxicos para 
ácaros. Se forem usados ácaros predadores como espécies de IPM na cultura 
posterior, o nível de limpeza deveria ser definido de forma a não impactar 
essa espécie.  

6.3.2 Cálculo de níveis de limpeza para inseticidas em aplicações de trata-
mento de sementes 
Em alguns casos, pode ser preferível calcular um nível de limpeza para inseti-
cidas quando o produto subsequente é usado como produto para tratamen-
to de sementes, ao invés de se usar o valor padrão de < 1000 ppm (Categoria 
1) da PRN 96-8 da USEPA.  Esse é particularmente o caso quando o ingredien-
te ativo do inseticida é sistêmico.  Como uma indicação de efeito sistêmico  
potencial, o logKow pode ser usado com um valor acionador de 3, abaixo do 
qual um cálculo de nível de limpeza deveria ser conduzido. 
A AR (taxa de aplicação) é baseada na densidade de semeadura da semente 
tratada e na quantidade de produto formulado (FP, sigla em inglês) usado 
para cobrir 100 kg de sementes (taxa de aplicação de carga de sementes):

7 OEPP/EPPO (2003) EPPO Standards - Environmental risk assessment scheme for plant protection 
products - PP 3/10(2) Chapter 10: Honeybees. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 33(1): 141-145.

8 Thompson HM and Thorbahn D (2009) Review of honeybee poisoning incidents in Europe – 
evaluation of the hazard quotient approach for risk assessment. Julius-Kuhn-Archiv 423, 160 p.

9 Candolfi MR, Barrett KL,Cambell P, Forster R, Grandy N, Huet MC, Lewis G, Oomen PA, Schmuck 
R and Vogt H (2001) Guidance document on regulatory testing and risk assessment procedures 
for plant protection products with non-target arthropods.  Report of the SETAC/ESCORT2 Work-
shop. Wageningen, the Netherlands, SETAC Europe, Brussels, Belgium.
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Na equação para níveis de limpeza em formulações de tratamento de  
sementes, o fator de conversão é 108.

O MAF é omitido dessa equação, pois os tratamentos de sementes são  
tipicamente aplicados uma única vez.

O valor do Fator de Segurança deve ser decidido pelo proprietário do  
produto subsequente, com base em informações detalhadas fornecidas pelo 
proprietário do inseticida precedente. A ordem de magnitude do FS pode 
ser consideravelmente mais alta que aquelas usadas no cálculo de níveis de 
limpeza de herbicidas.  

6.4 Níveis de limpeza de fungicidas
Esta seção trata do cálculo de níveis de limpeza para fungicidas como  
contaminantes potenciais de produtos para tratamento de sementes. 

6.4.1 Níveis de limpeza para fungicidas em aplicações de pulverização foliar 
Fungicidas foliares são tipicamente registrados em um grande número 
de culturas, em uma ampla gama de espécies, muitas vezes pertencentes 
a famílias botânicas diferentes. Isso também se aplica a fungicidas foliares 
sistêmicos e é uma clara indicação de que fungicidas foliares são altamen-
te seletivos quando aplicados nas taxas registradas. Na maioria dos casos,  

kg sementes
ha

g FP
100 kg sementes

kg sementes
ha

g FP
100 kg sementes

x SLARAR = SWR

SWR = Densidade de semeadura

SLAR = Taxa de aplicação de carga de sementes

108 x LD50
 x HQ

SF x SWR x SLARNível de limpeza [ppm] =

Assim, a equação para calcular níveis de limpeza de inseticidas em produtos 
para tratamento de sementes é a seguinte: 
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considera-se seguro usar o valor padrão de <1000 ppm listado para Categoria 
1 da PRN 96-8 da US EPA. Isso porque aplicações repetidas de impurezas resi-
duais de ingredientes ativos de fungicidas [foliares] geralmente não causam 
fitotoxicidade em produtos subsequentes, desde que sejam aplicadas como 
pulverizações foliares, de acordo com as diretrizes encontradas no rótulo 
do produto subsequente. No entanto, diversos fungicidas (especialmente os 
fungicidas azólicos) são conhecidos por exibir atividades de reguladores de 
crescimento de plantas. Assim, se o fungicida precedente pertence a essa 
família química, é aconselhável verificar sua seletividade em diversas  
culturas que tipicamente são tratadas com fungicidas e inseticidas, antes de 
se decidir sobre o nível de limpeza.  Outros ingredientes ativos de fungicidas 
também podem exibir atividades de reguladores de crescimento de plantas 
em culturas não alvo. 
 

6.4.2 Níveis de limpeza para fungicidas em aplicações de tratamento de  
sementes 
Também quando aplicados como tratamento de sementes (FS, sigla em  
inglês), os fungicidas azólicos são conhecidos por exibir atividades de  
reguladores	 de	 crescimento	 de	 plantas	 (ver	 Histórico	 de	 caso	 3.2).	 Assim,	
é uma estratégia prudente definir níveis de limpeza para esses fungicidas 
quando antecedem produtos de tratamento de sementes. Para os fungicidas 
mencionados acima que antecedem um produto de tratamento de sementes, 
recomenda-se um nível de limpeza de 50 ppm. 

6.5 Níveis de limpeza em produtos subsequentes com uma concentração de 
ingrediente ativo inferior a 1 g AI/kg
O teor de ingrediente ativo de diversos produtos para isca e produtos para 
o mercado amador (p. ex., produtos para casa e jardim) é, em vários casos, 
< 1 g. Esses produtos não são cobertos separadamente pela PRN 96-8 da 
USEPA. Teoricamente, portanto, os valores TSLC da PRN 96-8 da US EPA  
podem ser usados para calcular CLs. No entanto, isso significa que o teor de 
impurezas residuais pode ser mais alto que o do ingrediente ativo. Por isso, 
recomenda-se que o ARIL não ultrapasse um décimo do teor do ingrediente 
ativo. Essa recomendação é implementada por diversas empresas-membros 
da CropLife International.
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7. Práticas de Fabricação 

A finalidade deste capítulo é resumir todos os componentes  essenciais das 
Práticas de Fabricação que deveriam ser considerados para uma gestão 
bem-sucedida de Prevenção de Contaminação. 

Para obter informações sobre amostragem, consulte o Capítulo 9.2.

7.1 Identificação de mercadorias recebidas na fábrica 
•	 Verifique	 se	 o	 conhecimento	 de	 transporte	 corresponde	 ao	 pedido	 de	
compra. 
•	 Verifique	se	o	Certificado	de	Análise	atende	à	especificação.	
•	 Verifique	a	identidade	ou	realize	o	controle	de	qualidade	(p.	ex.,	análise	
química e física, inspeção visual) dos materiais recebidos antes de liberá-los 
para	produção	(ver	Histórico	de	caso	3.6).

7.2 Documentação de troca e liberação de equipamentos limpos 
•	 Certifique-se	de	que	a	unidade	de	produção	esteja	limpa	e	que	os	registros	 
 correspondentes estejam disponíveis antes de iniciar a produção. 
•	 Um	registro	escrito	de	cada	troca	específica		da	unidade	de	produção	deve	 
 ser retido por um período de tempo definido pelo fabricante, pelo cliente  
 e/ou pela legislação local. O registro escrito deve incluir, entre outros:
	 a.	A	data	da	última	produção,	bem	como	a	data	da	operação	de	limpeza;
 b. A confirmação da execução de cada etapa do procedimento de limpeza  
	 	 (para	detalhes,	ver	9.1.1)	(data	e	iniciais	do	operador);
 c. Evidências analíticas de que a concentração da impureza residual está  
	 	 abaixo	do	nível	de	limpeza	acordado	(ver	capítulo	6);
 d. Verificação de que o registro de limpeza está completo, incluindo status  
  da limpeza, inspeção visual e aprovação de uma pessoa independente,  
	 	 p.	ex.,	o	supervisor;
 e. A “liberação” formal por escrito, permitindo o uso de todos os  
  equipamentos limpos para a fabricação do produto subsequente.

7.3 Controles para garantir a entrega do material correto no ponto de pre-
paração e fabricação
•	 Separação	 de	 áreas	 de	 preparação,	 por	 exemplo,	 ingredientes	 ativos	 e	 
 matérias-primas de herbicidas armazenados separadamente de ingredientes  
 ativos e matérias-primas de fungicidas.
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•	 O	pessoal	do	almoxarifado	deve	verificar	o	nome	e	nº	de	lote	do	material	 
	 na	retirada	para	utilização	(ver	Histórico	de	Caso	3.12).
•	 O	pessoal	da	produção	deve	comparar	o	nome	do	produto	do	material	 
 recebido do almoxarifado no ponto de fabricação ao do folha de  
 produção do produto final.
•	 Pode	ser	necessário	obter	assinaturas	do	pessoal	que	desempenha	essas	 
 tarefas. 
•	 Utilizar	código	de	barras	(se	implementado).

7.4 Equipamentos portáteis/intercambiáveis compartilhados 
Instalações que manuseiam diversos ingredientes ativos podem preferir 
usar equipamentos portáteis como bombas, motores, mangueiras flexíveis,  
filtros,	 ferramentas	 e	 outros	 em	 todas	 as	 áreas.	 É	 necessário	 administrar	 
cuidadosamente esses equipamentos portáteis para assegurar que não  
ocorra contaminação ao serem transferidos de uma área da fábrica 
para outra. Defina procedimentos escritos para o uso de equipamentos  
compartilhados. 

Não se deveria permitir o uso de equipamentos portáteis em uma área de 
não herbicida depois de ter entrado em contato com um herbicida, a menos 
que	uma	verificação	rigorosa	de	limpeza	seja	confirmada	(ver	Histórico	de	
Caso 3.7).

7.4.1 Contato direto com ingredientes ativos 
Antes de qualquer equipamento entrar em contato com um material  
contendo ingredientes ativos, é necessário comprovar que o equipamento 
foi devidamente limpo. A verificação de limpeza deve ser conduzida antes 
do uso. 

Qualquer	equipamento	portátil	que	 tenha	estado	em	contato	direto	 com	
um ingrediente ativo deve ser tratado como qualquer outro equipamento 
químico contaminado e deve ser limpo de acordo com os procedimentos de 
limpeza das instalações. 

Equipamentos portáteis permeáveis, porosos ou de difícil limpeza devem ser 
dedicado ao ingrediente ativo específico (p. ex., filtros de tecido, mangueiras 
de borracha, vedações).
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7.4.2 Sem contato direto com ingrediente ativo 
Equipamentos portáteis que, em condições de uso normal, não entram 
em contato com ingredientes ativos (p. ex., proteções mecânicas, motores  
elétricos) podem ser transferidos entre fábricas onde ingredientes ativos  
diferentes são usados/produzidos.  Tais equipamentos devem ser limpos e  
inspecionados visualmente para assegurar que não haja resíduo químico 
nem pós. 
Se tais equipamentos precisarem ser transferidos de uma instalação de  
herbicida para uma de não herbicida, os riscos de compartilhá-los devem ser 
avaliados e procedimentos devem ser implementados para assegurar que 
não entrem em contato com um ingrediente ativo. 
 

7.4.3 Ferramentas
Compartilhar ferramentas (p. ex., escovas, chaves, furadeiras, facas,  
equipamentos de amostragem) entre instalações que produzem diferentes 
 ingredientes ativos é permitido, mas elas devem estar limpas e ser  
visualmente inspecionadas para se assegurar que não contenham resíduos 
nem materiais presentes. As ferramentas devem ser completamente limpas 
logo que possível após terem sido usadas. Em uma fábrica de sólidos, cada 
unidade de produção individual deve contar com um aspirador a vácuo  
dedicado. 

7.5 Recipientes recarregáveis móveis
Há	 um	 possível	 risco	 de	 contaminação	 cruzada	 quando	 recipientes	 
recarregáveis (p. ex., vagões de trem, recipientes ISO, caminhões-tanques, 
IBCs) são utilizados, reutilizados ou quando são utilizados para diversos  
produtos. Em princípio, estes tipos de recipientes deveriam ser considerados  
da mesma maneira que tanques/vasos químicos em contato direto com  
produto. 

7.5.1 Recipientes recarregáveis dedicados 
Um sistema documentado de gerenciamento de recipientes deveria ser  
empregado, incluindo, no mínimo: 
•	 Um	processo	para	o	rastreamento	de	recipientes,	seus	status,	conteúdos,	 
 localização  e histórico, o que inclui: 
	 a.	Um	identificador	exclusivo	(p.	ex.,	número	de	série);
 b. Rótulo correto. 
•	 Um	procedimento	de	inspeção	deve	estar	implementado	na	instalação	de	 
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 fabricação para verificar os recipientes recarregáveis devolvidos antes do  
 uso destes. Isso deveria incluir, no mínimo, abrir e inspecionar os recipientes  
 para assegurar que não existe material residual no recipiente devolvido. 
•	 Recipientes	dedicados	não	sujeitos	a	limpeza	entre	recargas	precisam	ter	 
 seus conteúdos transferidos de maneira a evitar o refluxo (isto é, válvulas  
 de retenção, mecanismos contra retorno por sifonamento, carregamento  
 por cima, etc.), para assegurar que não haja contaminação cruzada durante  
 as operações de descarregamento.

7.5.2 Recipientes recarregáveis não dedicados 
Um sistema documentado de gerenciamento de recipientes deveria ser  
empregado, incluindo, no mínimo: 
•	 Um	processo	para	o	rastreamento	de	recipientes,	seus	status,	conteúdos,	 
 localização e histórico, o que inclui: 
a.	Um	identificador	exclusivo	(p.	ex.,	número	de	série);
b.	Rótulo	correto;
c.	Nome	do	produto	precedente;	
d.	Data	de	limpeza;
 
•	 Um	recipiente	recarregável	usado	anteriormente	para	outros	produtos	de	 
 proteção de cultura jamais deveria ser usado sem uma limpeza adequada  
 e validada. Um procedimento de limpeza por escrito deve estar disponível  
 para a limpeza de recipientes recarregáveis que são limpos no interior de  
 uma instalação de fabricação. 
•	 Se	a	limpeza	for	realizada	por	outra	empresa	terceirizada	(p.	ex.,	estação	 
 de limpeza de recipientes ISO), verificações da limpeza dos recipientes  
 devem ser descritas e confirmadas pela empresa terceirizada, por exemplo,  
 por meio da emissão de um certificado de limpeza.  Essas instalações  
 devem ter sido aprovadas em programa de auditoria padrão do setor  
	 (p.	ex.,	NTTC,	SQAS,	etc.)	ou	programa	equivalente.
•	 Um	 procedimento	 de	 inspeção	 na	 instalação	 de	 fabricação	 deve	 ser	 
 empregado para verificar todos os recipientes recarregáveis limpos  
 devolvidos antes de serem utilizados. Isso deve incluir, no mínimo, abrir e  
 inspecionar os recipientes para assegurar que não existe material residual  
 no recipiente devolvido. 
•	 Recipientes	previamente	usados	para	herbicidas	não	deveriam	ser	usados	 
 para não herbicidas, a menos que uma verificação rigorosa da limpeza seja  
 confirmada. 
•	 A	melhor	prática	para	identificar	um	recipiente	recarregável	vazio	e	seu	 
 histórico é verificar as seguintes informações: 



61

	 a.	Status	de	limpeza	(limpo/não	limpo);
	 b.	Data	da	última	limpeza;
 c. Primeira data em que o recipiente recarregável foi usado e o número de  
  recargas.  

7.5.3 Rotulagem de recipientes recarregáveis 
Todos os recipientes recarregáveis devem sempre ser rotulados corretamente. 
Além dos requisitos legais, o rótulo deveria incluir, no mínimo:  
•	 O	nome	do	material.
•	 O	código	do	produto.	
•	 O	número	do	lote.	
•	 A	data	da	produção.	
•	 Quantidade.

7.6 Armazenamento
Apesar de o armazenamento de materiais não ser considerado uma área 
de risco, é preciso tomar precauções para garantir que a desorganização 
de materiais não resulte em contaminação.  Desde que os padrões normais 
do setor sejam aplicados para bens acabados, nenhum requisito específico 
precisa ser levado em consideração no armazenamento de produtos diferentes.  
No entanto, é preciso tomar algumas providências adicionais no caso de  
matérias-primas.  
 

7.6.1 Tanques de armazenamento
A alimentação a partir de uma fonte de matéria-prima inerte comum  
apresenta um possível risco de contaminação cruzada causada por um  
refluxo.  Equipamentos diferentes podem potencialmente estar conectados 
diretamente a outros por meio das linhas de alimentação de matéria-prima. 
Nos casos em que este tipo de tubulação existe, ela deveria ser projetada 
para evitar o refluxo do material de um tanque de processo para um tanque 
de matéria-prima comum e o fluxo cruzado de material de um tanque de 
processo para outro. 
A tubulação deveria ser projetada para proporcionar pelo menos duas  
camadas de segregação entre processos múltiplos. Projetos de tubulação 
aceitáveis podem incluir os seguintes elementos:  
•	 Válvulas	de	isolamento	múltiplas	em	série.	
•	 Múltiplos	flanges	bloqueados/cegos.	
•	 Válvula	de	isolamento	e	flange	bloqueado/cego.	
•	 Válvula	de	isolamento	com	uma	interrupção	física	na	tubulação.	
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Além disso, procedimentos operacionais e/ou intertravamentos mecânicos/ 
de software deveriam ser implementados para confirmar que os processos não 
sejam alimentados ao mesmo tempo. Métodos de confirmação aceitáveis 
podem incluir:

•	 Procedimentos	 de	 bloqueio/identificação	 (Lock	 out/Tag	 out)	 para	 
 múltiplas válvulas de isolamento em série. 
•	 Autorização	de	segundo	nível	para	a	posição	correta	de	múltiplas	válvulas	 
 de isolamento em série. 
•	 Intertravamentos	de	software	para	múltiplas	válvulas	de	isolamento.		

7.6.2 Armazenamento de matérias-primas químicas 
As matérias-primas químicas usadas em operações de herbicidas e não  
herbicidas devem ser armazenadas em instalações de almoxarifado comuns, 
observando-se os seguintes requisitos: 
•	 Assegurar	a	limpeza	do	exterior	do	material	embalado.	
•	 Os	 ingredientes	 ativos	 de	 herbicidas	 e	 de	 não	 herbicidas	 deveriam	 ser	 
 fisicamente separados na área de armazenamento. 
•	 As	matérias-primas	inertes	de	não	herbicidas	deveriam	ser	fisicamente	se- 
 paradas  dos ingredientes ativos de herbicidas na área de armazenamento. 
•	 As	separações	no	interior	da	área	de	armazenamento	devem	ser	claramente	 
 demarcadas. 
•	 Todos	os	materiais	devem	ser	claramente	rotulados.	
•	 Materiais	parcialmente	usados	devem	ser	devolvidos	às	devidas	áreas	de	 
 armazenamento em recipientes à prova de pó ou embrulhados com  
 plástico termorretrátil. 

Quando	houver	um	sistema	de	almoxarifado	eletronicamente	controlado,	os	
requisitos (2) e (3) não necessariamente se aplicam. 

7.7 Retrabalho, mistura e reciclagem 
As práticas a seguir ajudam a minimizar riscos de contaminação: 
•	 O	material	coletado	de	superfícies	externas	de	equipamentos	ou	áreas	de	 
 processo deve ser descartado e não deve ser retrabalhado no sistema  
 (p. ex., material derramado, conteúdo de aspiradores). 
•	 Produtos	devolvidos	devem	ser	verificados	antes	do	retrabalho/reciclagem	 
 para se assegurar que o selo original está intacto. Se o selo não estiver  
 intacto, o produto deve ser descartado. Caso contrário, uma avaliação de  
 risco detalhada deve ser conduzida.
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•	 As	amostras	de	liberação	de	produtos	não	devem	ser	reincorporadas	ao	 
 processo, elas devem ser descartadas. 
•	 Materiais	 com	 ingrediente	 ativos	 que	 estão	 sendo	 armazenados	 para	 
 retrabalho precisam ser colocados em quarentena ou segregados de  
 outros materiais embalados que contenham ingredientes ativos distintos.   
 Esses materiais distintos não devem ser armazenados no mesmo pálete. O  
 retrabalho deveria ser administrado usando-se os mesmos controles  
 empregados para quaisquer outras matérias-primas contendo ingredientes  
 ativos. 
•	 Poeiras	e/ou	particulados	de	tamanho	muito	grande	ou	pequeno	coletados	 
 no processamento de sólidos (moagem, peneiramento, etc.) devem ser  
 retornados ao processo, desde que sejam tomadas as precauções normais  
 para evitar equívocos e contaminação.
•	 As	 poeiras	 não	 contidas	 no	 interior	 de	 equipamentos	 de	 produção	 ou	 
 extração devem ser descartadas e não recicladas. 
•	 Os	efluentes	de	lavagem	podem	ser	reciclados,	desde	que	sejam	tratados	 
 como qualquer outro ingrediente ativo ou matéria-prima e os controles  
 devidos sejam empregados para evitar equívocos. Para líquidos de  
 enxágue aquosos, a possibilidade de contaminação microbiana deve ser  
 avaliada. Para saber mais detalhes, consulte o documento separado  
 “Prevenção e  Controle do Crescimento Microbiano em Formulações para  
 Proteção de Culturas à Base de Água”. 
•	 Não	 é	 permitido	 o	 retrabalho	 (incluindo	 mistura)	 de	 lotes	 fora	 de	 
 especificação ou em estado avançado de maturidade provenientes de  
 corridas de produção anteriores sem um procedimento por escrito. O  
 retrabalho nas instalações de fabricantes externos somente pode ser feito  
	 com	aprovação	por	escrito	do	cliente	(ver	Histórico	de	Caso	3.15).
•	 Qualquer	material	que	não	esteja	dentro	das	especificações	deveria	 ser	 
 claramente marcado nesse sentido. 
•	 Para	verificar	a	reciclagem	de	materiais	de	limpeza	usado,	ver	8.8.

7.8 Rotulagem
Os requisitos mínimos estão descritos em 7.5.3 e são aplicáveis a todas as 
mercadorias embaladas.  Rótulos temporários (no caso de o rótulo final não 
poder ser aplicado) são permitidos se incluírem, pelo menos, o nome do  
produto e/ou código do produto, número do lote e quantidade por unidade 
de embalagem. Sistemas adicionais de identificação eletrônica (código de 
barras, RFID) podem ser aplicados. O controle de rótulos deve ser  
implementado	para	evitar	equívocos	(ver	Histórico	de	Caso	3.13).
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7.9 Rastreabilidade de materiais
A rastreabilidade dos materiais (com a exceção de materiais de embalagem) 
deveria ser empregada para todos os tipos de operações de produção, envase 
e embalagem.  Os registros de produção (folhas de produção) para cada lote 
fabricado devem incluir:
•	 Os	ingredientes	usados,	incluindo	números	de	lotes	e	quantidades.
•	 Condições	de	fabricação.
•	 Número	 do	 lote	 fabricado	 e	 quantidade,	 data,	 nomes	 e	 iniciais	 dos	 
 operadores responsáveis pela carga e verificação dos materiais. 

7.10 Modificação da unidade de produção/equipamentos e projeto da fá-
brica
Uma modificação de uma unidade de produção pode afetar o risco de  
contaminação	devido	ao	novo	projeto	dos	equipamentos.	Quando	for	preciso	
modificar/atualizar a unidade de produção, certifique-se de que:
•	 Um	procedimento	de	gerenciamento	de	mudanças	esteja	implementado	e	 
 que inclua aspectos da Prevenção de Contaminação.
•	 As	mudanças	no	projeto	ajudem	a	melhorar	a	 facilidade	de	 limpeza	da	 
 unidade de produção (p. ex., evitar raios de curvatura pequenos em  
 tubulações, considerar a escolha certa de material com superfícies lisas  
 para tubulações, vasos e tanques, fácil desmontagem). Ver também o  
 Apêndice A.
•	 Os	 procedimentos	 de	 limpeza	 sejam	 verificados	 após	 a	 conclusão	 das	 
 mudanças.
•	 Antes	de	o	equipamento	ser	usado	pela	primeira	vez,	assegure-se	de	que	 
 tenha sido devidamente limpo. 

7.11 Autoavaliação
Uma “autoavaliação” deveria ser realizada usando o questionário anexo 
“Lista de Verificação de Auditoria para Prevenção de Contaminação para 
Autoavaliação” (Apêndice B).

A lista de verificação preenchida fornece um quadro atualizado do nível das 
práticas de gestão da Prevenção de Contaminação implementadas em qual-
quer unidade de produção do local de fabricação.  Ela pode ser usada como 
um passo inicial para uma avaliação de risco e aperfeiçoamento contínuo. 
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A limpeza da unidade de produção é fundamental para uma prevenção 
de contaminação eficaz. Uma sequência de produção otimizada mitiga os  
riscos de contaminação e reduz desperdícios.

Um procedimento de limpeza deve levar em consideração o tipo de operação 
(síntese, formulação ou embalagem de líquidos ou sólidos), a configuração 
da unidade de produção, e o sequenciamento específico da produção, para 
assegurar que a concentração da impureza residual fique abaixo do nível de 
limpeza. Neste capítulo, diversas das melhores práticas recomendadas serão 
discutidas. 

8.1 Programação de produção
Um exemplo de planejamento da sequência de produção pode ser encontrado 
no capítulo 6.2.8.

As soluções de fabricação a seguir deveriam ser consideradas: 
•	 Passar	um	produto	“altamente	ativo”	para	uma	unidade	de	produção	com	 
 um mix de produtos mais favorável. 
•	 Usar	uma	linha	dedicada.
•	 Agrupar	produtos	de	“alta	atividade”	para	usos	em	culturas	compatíveis	 
 em uma única unidade de produção.  

8.2 Procedimentos genéricos de limpeza 
Os procedimentos genéricos de limpeza para síntese, formulação e  
embalagem de produtos líquidos encontram-se listados na Tabela 5 e, para a 
formulação e embalagem de produtos sólidos, na Tabela 6.  O procedimento 
de limpeza deve sempre ser verificado e documentado (7.2).
Os procedimentos de limpeza escritos devem detalhar: 
•	 O	 meio	 de	 limpeza	 usado	 (p.	 ex.,	 solvente	 orgânico,	 água,	 detergente,	 
 alvejante, soda cáustica, bentonita, caulim, areia, sílica, açúcar, talco).
•	 A	sequência	em	que	as	peças	individuais	da	linha	de	fabricação	devem	ser	 
 limpas.
•	 O	método	de	adição	do	meio	de	limpeza	aos	equipamentos,	p.	ex.,	uso	de	 
 cabeçote pulverizador rotativo ou limpador a alta pressão. 
•	 O	 número	 de	 passagens	 (agentes	 líquidos	 ou	 sólidos)	 aplicadas	 e	 a	 
 quantidade mínima de meio de limpeza por passagem.
•	 A	desmontagem	(parcial)	dos	equipamentos	e	a	limpeza	manual	das	peças	 
 individuais com o meio de limpeza (se necessário).

8. Limpeza da unidade de produção 
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•	 A	 descrição	 da	 localização	 dos	 pontos	 de	 amostragem	 para	 coleta	 de	 
 amostras de material de lavagem usado (ver 7.2).
•	 O	processo	de	secagem	de	superfícies	internas	(se	necessário),	por	meio	de	 
 aquecimento ou purga dos equipamentos com nitrogênio ou ar comprimido.
•	 O	procedimento	de	disposição/reciclagem	do	meio	de	limpeza	usado.	

8.3 Inspeção visual
A inspeção visual consiste é uma forma essencial, barata, rápida e eficaz de 
avaliar a eficácia do procedimento de limpeza. O procedimento de limpeza 
deve ser repetido se traços de material residual estiverem visíveis nos  
equipamentos. 
Espelhos e câmeras de fibras ópticas são ferramentas valiosas na inspeção 
de espaços mortos nos equipamentos, por exemplo, o interior de flanges, 
tubos, etc.

Figura 4: Inspeção visual do interior de um reator, revelando um material indesejado ainda presen-
te e, portanto, a necessidade de limpeza adicional.
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 Melhores práticas recomendadas para limpeza após trocas na síntese, 
formulação e embalagem de produtos líquidos 

Azul = etapas obrigatórias de limpeza  /  
 Verde = etapas opcionais de limpeza 

  O produto 
precedente e o 
produto 
subsequente 
contêm os mesmos 
ingredientes ativos 

Nível de limpeza 

 ≥ 100 ppm 1) 2 

Etapas de limpeza  Síntese Formulação e embalagem de líquidos 
Drenagem total da instalação     
Limpeza a úmido, incluindo 

desmontagem dos 
equipamentos para limpeza 

manual de componentes 
críticos (ver 8.4) 

 

<-
-  

Se
qu
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a 
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m
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za

 --
->

 
Limpeza a úmido 
com solvente do 
produto 
precedente ou 
outro solvente 
adequado. O meio 
de limpeza usado 
deve ser 
descartado ou 
reciclado  

 O meio de limpeza 
usado deve ser 
descartado ou 
reciclado. 

Limpeza com detergente para 
destruição química das 
impurezas residuais (se 

disponível) 
 

   

Limpeza a úmido com solvente 
do produto subsequente ou 

outro solvente adequado  
 

Remover solvente 
incompatível com o 
produto 
subsequente. O 
meio de limpeza 
usado deve ser 
descartado ou 
reciclado. 

Remover solvente 
incompatível com o 
produto 
subsequente. O 
meio de limpeza 
usado deve ser 
descartado ou 
reciclado. 

Remover solvente 
incompatível com o 
produto 
subsequente. O 
meio de limpeza 
usado deve ser 
descartado ou 
reciclado. 

Inspeção visual (ver 8.3)    
Análise de impurezas residuais 

(ver 9.1) 
   

Liberação dos equipamentos 
limpos (ver 7.2) 

   

Custo de limpeza (tempo de 
paralisação, homens-horas) 

    

Alto     
Médio     
Baixo     

Geração de resíduos (agente 
de limpeza usado) 

    

Alto     
Médio     
Baixo     

 
 1) Os níveis de limpeza listados são fornecidos apenas para fins de orientação. Os procedimentos  

 de limpeza devem ser verificados para se avaliar os níveis de limpeza que podem ser alcançados  
 (ver 8.7).
2) Para o nível de limpeza < 100 ppm, aplicar vários ciclos de limpeza a úmido. N/A: Não aplicável

Tabela 5
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Tabela 6
 

 Melhores práticas recomendadas para limpeza após trocas na formulação e 
embalagem de produtos sólidos 

Azul = etapas obrigatórias de limpeza 
 O produto 

precedente e o 
produto 

subsequente 
contêm os 
mesmos 

ingredientes ativos 

Nível de 
limpeza 

 
> 200 e 

1000 ppm 1) 

Nível de 
limpeza 

 
 <200 ppm 1) 

2) 

Nível de  
limpeza 

 
< 200 ppm 1) 2) 

Nível de 
limpeza  

 

<20 ppm 1) 2) 

Etapas de limpeza       
Drenagem total da 

instalação 
      

Limpeza a seco, incluindo 
desmontagem dos 
equipamentos para 
limpeza manual de 

componentes críticos 

<-
-  

Se
qu

ên
ci

a 
de

 li
m

pe
za

 --
->

 

O material 
recuperado deve 
ser reciclado no 
produto 
precedente 

O material 
recuperado 
deve ser 
reciclado no 
produto 
precedente 

O material 
recuperado 
deve ser 
reciclado no 
produto 
precedente 

O material 
recuperado deve 
ser reciclado no 
produto 
precedente 

O material 
recuperado deve 
ser reciclado no 
produto 
precedente 

Limpeza a úmido (ver 
8.4) 

  O meio de 
limpeza usado 
deve ser 
descartado 

 O meio de 
limpeza usado 
deve ser 
descartado 

Limpeza com passagem 
de agente seco (ver 8.5) 

 

   O agente seco de 
limpeza usado é 
parcialmente 
descartado e 
parcialmente 
reciclado 

O agente seco de 
limpeza usado é 
parcialmente 
descartado e 
parcialmente 
reciclado 

Limpeza a seco, incluindo 
desmontagem dos 
equipamentos para 
limpeza manual de 

componentes críticos 

   O material 
recuperado deve 
ser adicionado ao 
agente seco 

O material 
recuperado deve 
ser adicionado ao 
agente seco 

Inspeção visual (ver 8.3)      
Análise de impurezas 

residuais (ver 9.1) 
Não aplicável     

Liberação dos 
equipamentos limpos 

(ver 7.2) 

     

Custo de limpeza (tempo 
de paralisação, homens-
horas) 

  

Alto       
Médio       
Baixo       

Geração de resíduos       
Alto      Agente de 

limpeza usado e 
agente seco 

usados 
Médio    Agente de 

limpeza usado 
Agente seco de 
limpeza usado 

 

Baixo       

 

1) Os níveis de limpeza listados são fornecidos apenas para fins de orientação. Os procedimentos  
 de limpeza devem ser verificados para se avaliar os níveis de limpeza que podem ser alcançados  
 (ver 8.7).
2) Qualquer uma das sequências de limpeza pode ser aplicada.  A escolha da sequência depende  
 do projeto dos equipamentos, da possibilidade de secagem e de considerações sobre a  
 disposição dos resíduos.
 N/A: Não aplicável
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Figura 5: Interior de um misturador, antes e depois da limpeza a úmido com cabeçote pulveri-
zador rotativo, seguida de secagem.

Figura 6: Cabeçote pulverizador móvel para limpeza de reator e tanque.  A ser instalado em 
um flange livre e conectado a uma fonte de água de alta pressão. O cabeçote pulverizador está 
girando vertical e horizontalmente ao redor do eixo de tubo.

8.4 Limpeza a úmido
A limpeza a úmido é tipicamente aplicada a linhas de fabricação de pro-
dutos líquidos, mas em muitos casos é também uma das medidas de limpe-
za para linhas de fabricação de produtos sólidos. A limpeza a úmido não 
é adequada para equipamentos onde a coleta de efluentes de enxágue é 
difícil ou mesmo impossível (p. ex., máquina compressora, secador de leito 
fluidizado).
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Figura 7: Estação de trabalho de limpeza mecânica manual (“escovação”) de pequenas peças 
desmontadas dos equipamentos.

Figura 8: Limpeza de um reator com limpador a alta pressão e água quente. Bico injetor de lim-
peza de tubos pulverizando para frente (1 jato) e para trás (3 jatos), empurrando uma manguei-
ra flexível através de um tubo, também verticalmente para cima. Observe o equipamento de pro-
teção individual do operador para protegê-lo contra respingos de água quente a alta pressão.
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8.5 Limpeza com material inerte sólido
O agente seco de limpeza consiste em um sólido inerte, sem ingrediente  
ativo, podendo ser o próprio veículo puro ou uma combinação do veícu-
lo com surfactantes. O agente seco de limpeza deve ser adequado a essa  
finalidade, considerando-se a composição dos produtos precedentes e  
subsequentes. 

Os depósitos de sólidos (pós, grânulos) são removidos da linha de fabricação 
abrindo-se ou (parcialmente) desmontando-se o equipamento e, em segui-
da, limpando o interior por escovação e/ou aspiração a vácuo.

8.6 Capacidade demonstrada de limpeza
A capacidade demonstrada de limpeza é prova de que, quando o procedi-
mento de limpeza escrito é aplicado, o nível de limpeza exigido é consisten-
temente obtido.  Isso é ainda mais importante nos casos em que a análise 
da impureza residual (RI, sigla em inglês) é realizada no agente de limpeza 
usado (efluente de enxágue/agente seco de limpeza) e não diretamente no 
produto subsequente (ver 9.1). Para demonstrar a capacidade de limpeza, os 
seguintes aspectos deveriam ser considerados:    

Figura 9: Aspiração de material granulado de limpeza de equipamento de embalagem parcial-
mente desmontado utilizando-se um aspirador a vácuo industrial especial com filtro HEPA para 
controlar pós.
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•	Definir	parâmetros	críticos	que	afetem	a	limpeza,	por	exemplo:
	 a.	Projeto	dos	equipamentos,	espaços	mortos;	
 b. Comportamento físico-químico (p. ex., solubilidade dos produtos no  
	 	 meio	de	limpeza);
 c. Condições do processo (p. ex., tempo de residência, temperatura,  
  agitação, vazão mássica/volumétrica).
	•	Selecionar	trocas	de	produtos	(com	diferentes	combinações	de	produtos)	 
 que exijam um baixo nível de limpeza e/ou um produto que seja difícil de  
 limpar (p. ex., ingrediente ativo pegajoso, formulação pegajosa, produto  
 com ingrediente ativo de cor forte ou corante, etc.).
•	Seguir	 rigorosamente	 o	 procedimento	 de	 limpeza	 para	 assegurar	 a	 
 reprodutibilidade do processo. 
•	Analisar	diversos	ciclos	de	limpeza	para	determinação	da	impureza	residual.		 
 Isso permite a determinação do número ótimo de ciclos de limpeza para se  
 obter o nível de limpeza exigido com eficiência máxima. 
•	Analisar	o	produto	subsequente	real	para	a	RI	do	produto	precedente	e	 
 comparar os resultados com a concentração de RI encontrada no meio de  
 limpeza usado.  Repetir o mesmo procedimento de limpeza com diferentes  
 trocas por um número de vezes adequado para demonstrar a reprodutibi- 
 lidade. 
•	Se	 algum	 dos	 parâmetros	 críticos	 mudar	 (ver	 acima),	 a	 capacidade	 de	 
 limpeza precisa ser reavaliada. 
•	Usar	 técnicas	 estatísticas	 com	 um	 número	 adequado	 de	 amostras	 para	 
 examinar o desempenho da limpeza e tendências adversas.  

Para assegurar que os resultados de limpeza sejam sempre os esperados, é 
preciso seguir exatamente todas as etapas e condições listados.  Isso também 
significa que a configuração dos equipamentos deve permanecer a mesma, 
conforme descrito no procedimento de limpeza. 

Treinar os operadores para que sigam rigorosamente o procedimento de 
limpeza.  Por exemplo, mudar o meio de limpeza ou sua concentração,  
diminuir/aumentar sua quantidade, diminuir/aumentar o tempo do ciclo de 
enxague ou omitir uma etapa de limpeza do manual podem fazer com que 
a operação de limpeza fracasse.

8.7 Reciclagem de meios de limpeza usados 
A reciclagem de meios de limpeza usados deve ser uma decisão equilibrada, 
baseada em uma avaliação de riscos/benefícios, considerando-se os seguin-
tes itens:



73

•	Os	riscos	de	contaminação	devido	à	rotulagem	equivocada	ou	incorreta	do	 
 material de limpeza usado e armazenado.
•	Riscos	de	qualidade	devido	à	deterioração	do	material	de	limpeza	usado	 
 armazenado (química ou bacteriana/por fungos).
•	Economias	devido	à	reutilização	de	material	de	limpeza.
•	Benefícios	ecológicos	devido	à	redução	de	resíduos	gerados.
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9. Análise de impurezas residuais 

Os produtos fabricados não devem ser liberados antes que seja demonstrado 
que a concentração de impurezas residuais está abaixo do nível em que 
efeitos biológicos, toxicológicos e ecológicos indesejáveis ou problemas 
normativos podem ocorrer.  Isso exige, além de níveis de limpeza especí-
ficos para cada troca de produto, procedimentos de amostragem, métodos 
analíticos e análises comprovados.  

A implementação dos procedimentos de amostragem e análise discutidos 
neste capítulo é de igual importância, a despeito de o produto ser fabricado 
no local ou nas instalações de um Fabricante Externo (EM, sigla em inglês).

Em caso de terceirização, é responsabilidade do proprietário do produto 
fornecer o nível de limpeza, os métodos analíticos e sugestões sobre quais 
equipamentos analíticos são mais adequados.  O EM e o cliente subsequente 
devem trabalhar juntos para desenvolver o regime de amostragem e análise 
de traços adequado para a instalação em questão. 

9.1 Análise de impurezas residuais no produto vs. no agente de limpeza 
usado (sólido ou líquido) 
Níveis de limpeza são definidos como as concentrações de resíduos do(s)  
ingrediente(s) ativo(s) do produto precedente no produto subsequente,  
e não no agente de limpeza recolhido após a passagem pelo sistema.  
Portanto, a impureza residual é preferivelmente analisada no produto  
subsequente, mas pode ser analisada no agente de limpeza recolhido. 

Deve-se destacar que a determinação da impureza residual no agente de 
limpeza recolhido nem sempre garante que o nível da impureza residual 
do produto subsequente estará automaticamente abaixo do nível de lim-
peza acordado, mesmo se esse nível for encontrado no agente de limpeza  
recolhido. 

9.2 Amostragem
Cada instalação deve ter um procedimento de amostragem documentado 
assegurando que uma ou mais amostras representativas sejam tiradas dos 
pontos de processo apropriados para garantir que todos os equipamentos 
sejam limpos até abaixo do Nível de Impureza Residual (RIL, sigla em inglês).  
Exemplos de pontos de amostra incluem: 
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•	Produto	do	tanque	de	formulação	ou	síntese	em	uso,	antes	do	início	da	 
 embalagem. 
•	O	primeiro	frasco	embalado	na	linha,	na	análise	de	nível	de	IR	no	produto	 
 subsequente.
•	O	último	efluente	de	limpeza,	após	a	passagem	do	meio	de	limpeza	através	 
 dos equipamentos.
 

Recomenda-se	não	reutilizar	os	frascos	de	amostragem	(ver	Histórico	de	caso	
3.11).

Deve-se estabelecer quais amostras precisam ser retidas, bem como o tempo 
de retenção e as condições de armazenamento necessários.  
O armazenamento de amostras do meio de limpeza não é uma exigência. 

Os registros analíticos, incluindo dados brutos, devem ser retidos para o  
produto acabado e o meio de limpeza. 

9.3 Desenvolvimento de métodos analíticos para impurezas residuais 
Um método analítico de impurezas residuais precisa ser desenvolvido para 
a determinação de RI no produto subsequente e/ou no último agente de  
limpeza	 recolhido	 do	 sistema.	 É	 importante	 levar	 em	 consideração	 que	 a	
contaminação pode acontecer no próprio laboratório analítico.  Portanto, 
sistemas adequados devem estar implementados e em uso, como a  
utilização de vidraria sempre limpa e, quando possível, o uso de fra-
scos, tubos de ensaio, pontas de pipetas e outros acessórios semelhantes  
descartáveis. A limpeza correta de instrumentos analíticos é fundamental. 
O	não	cumprimento	desta	diretriz	pode	gerar	falsos	positivos	(ver	Histórico	
de caso 3.10).

Alguns exemplos de princípios analíticos para análises de RI incluem: 

•	Para	 analisar	 efluentes	 de	 limpeza	 à	 base	 de	 água,	 um	 dos	 métodos	 
 disponíveis consiste em determinar o Carbono Orgânico Total (COT).  
 Níveis de limpeza acima de 50 ppm, geralmente podem ser analisados  
	 empregando-se	tecnologia	analítica	padrão	(GC-FID,	HPLC	e	UPLC).
•	RILs	 abaixo	 de	 50	 ppm,	 geralmente	 exigem	 princípios	 analíticos	 mais	 
	 específicos	e	sensíveis,	como	HPLC-MS,	ou	tecnologia	GC-ECD
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Todos	 os	 métodos	 analíticos	 deveriam	 ser	 validados;	 a	 validação	 deve	 
abordar adequadamente os seguintes pontos do conteúdo relevante: 
•	Especificidade do método – capacidade de separar o sinal do ingrediente  
 ativo de outros componentes. 
•	Recuperação - capacidade de quantificar precisamente a quantidade de  
 ingrediente ativo (p. ex., por spiking).
•	Repetibilidade - capacidade de obter o mesmo resultado quando se  
 analisa a mesma amostra várias vezes, com diferentes pesos e diferentes  
 analistas.
•	Linearidade - capacidade de quantificar com confiabilidade um  
 componente em uma gama de teores. 
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10. Glossário

AI Ingrediente ativo.

ACL Nível de Concentração Aceitável, sinônimo de nível  
 de limpeza. 

Acaricida	 Qualquer	 produto	 usado	 para	 controlar	 ácaros	 
 (muitas vezes também chamados de miticidas).

Adjuvantes Adjuvantes são compostos que melhoram a eficácia  
 dos defensivos agricolas, mas não realizam por si só  
 o controle das pragas. Alguns exemplos: Oleos  
 parafinicos, surfactantes e sais. 

Amostra de retenção Amostra de um lote produzido, armazenada para  
 permitir verificação posterior de sua qualidade.

Amostragem A amostragem deveria seguir um plano acordado  
 que descrevesse:  como amostrar, o que amostrar,  
 quando amostrar, em que ponto de amostragem  
 se deve coletar a amostra, que quantidade  
 (tamanho de amostra), como e onde armazenar as  
 amostras e o período pelo qual as amostras devem  
 ficar retidas. 

ARIL Nível de Impureza Residual Aceitável, sinônimo de  
 nível de limpeza.

Aspirador (a vácuo) Equipamento portátil para a remoção de pó de  
 equipamentos, pisos e paredes.  Alguns aspiradores  
 são especialmente projetados para coletar líquidos  
 derramados. 

Avaliação de risco de contaminação
 Avaliação dos fatores que apresentam potencial para  
 contribuir para os riscos de contaminação.   

Carta de Acesso (LoA, sigla em inglês)     
 Documento oferecido pelo fornecedor para produtos  
 de marketing conjunto de terceiros com ingrediente  
 ativo do fornecedor. Esta carta é necessária para o  
 pedido de registro feito por terceiros. 

CE Concentrado emulsionável (um tipo de formulação à  
 base de solvente).
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Certificado de análise Relatório dos resultados analíticos de um lote. 

Cliente Empresa que contrata a produção de um produto por  
 um Fabricante Externo. 

Cliente precedente/subsequente
 Indica a sequência na qual os produtos desses clientes  
 são fabricados em uma mesma unidade de produção  
 (aplica-se igualmente à síntese, formulação,  
 embalagem e reembalagem).  

Comitê de Operações Comitê da CropLife International envolvido com  
 questões de políticas de fabricação e cadeia de  
 suprimentos pertinentes ao setor. 

Contaminação cruzada
 Ver “Contaminação em um produto”.

Configuração de uma unidade de produção 
 A configuração que especifica quais peças de  
 uma unidade de produção são usadas para um  
 processo de produção definido.    
Contaminação em um produto
 A introdução de um componente não definido na  
 especificação do produto, em níveis que irão  
 comprometer a segurança e/ou a eficácia ou que não  
 atendem aos requisitos normativos (ver “Diretrizes”).

Contêiner ISO, tanque ISO 
 Contêiner padronizado pela ISO para líquidos com  
 volume entre 5 e 25 m3 , podendo ser transportado  
 por via rodoviária, ferroviária ou aquaviária. 

Controle de pragas não agrícolas     
 Controle de insetos, outros invertebrados, ervas  
 daninhas e fungos não agrícolas em áreas industriais,  
 ferrovias, residências, áreas esportivas e de lazer, e  
 em materiais de construção (p. ex., tratamento de  
 madeira). 

CropLife International Associação global de empresas de proteção de  
 culturas e suas organizações comerciais regionais. 

Desfolhante	 Qualquer	 produto	 usado	 para	 fazer	 com	 que	 as	 
 folhas de uma planta caiam antes da colheita (p. ex.,  
 no algodão). 
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Dessecante	 Qualquer	 produto	 para	 acelerar	 artificialmente	 o	 
 processo de secagem dos tecidos das plantas (p. ex.,  
 antes da colheita de batatas). 

Dispersível Tipo de formulação, sinônimo de SC. 

DL50/CL50 (Dose letal mediana; concentração letal mediana) 
 A dose/concentração de um ingrediente ativo ou  
 formulação  de uma substância química para  
 proteção de culturas necessária para matar 50% de  
 uma população de teste, após uma duração de teste  
 específica definida na diretriz do teste.  

Documentação Informações escritas de procedimentos, registros de  
 limpeza, cartões de lotes, resultados analíticos,  
 amostras de retenção, etc. Existem diretrizes para o  
 período de tempo pelo qual a documentação precisa  
 ser mantida em arquivo. 

ED10 (Dose efetiva, 10%)
 A dose de um ingrediente ativo necessária para  
 causar um efeito biológico de 10% após uma duração  
 de teste especificada, por exemplo, 10% de  
 encurtamento do caule de uma planta tratada três  
 semanas depois da aplicação. 

Efluente/líquido de enxágue 
 Material líquido de limpeza (água + detergente) ou  
 solvente após ter sido usado para lavar e remover  
 produto residual de uma unidade de produção 

Embalagem/ reembalagem 
 Neste documento, os termos “embalagem” e  
 “reembalagem” podem ser usados indiferentemente  
 para o processo de fechamento e proteção de  
 produtos para armazenamento, distribuição, vendas  
 e uso final.

EPA Agência de Proteção Ambiental (EUA).

Esferas Esferas de vidro ou óxido de zircônio usadas em  
 moinhos de esferas (moinho de bolas).

Espaço morto Espaço no interior de uma unidade de produção que  
 pode reter/acumular um produto que não esteja  
 sujeito ao fluxo normal de material (produto e/ou  
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 meio de limpeza) através da unidade. Os espaços  
 mortos deveriam ser evitados pelo projeto/ 
 construção.

Extrusão Um processo de formulação de grânulos.  Estes são  
 formados quando a formulação úmida é forçada  
 através de telas com orifícios menores, seguida de  
 um processo de secagem. 

Fabricante terceirizado, fabricante contratado
 Ver Fabricante Externo.

Fabricação Todos as etapas da operação de fabricação,  
 incluindo síntese e/ou formulação e/ou embalagem  
 (envase, rotulagem, etc.) e/ou reembalagem.

Fabricante Externo Uma empresa que fabrica produtos para empresas  
 de proteção de culturas com base em contratos de  
 prestação de serviços.  Os clientes são os titulares dos  
 registros.  Sinônimos: fabricante contratado,  
 prestador de serviço e fabricante terceirizado. 

Fator de segurança Fator usado para aumentar a margem de segurança  
 no cálculo do nível de limpeza.  Cada empresa é  
 responsável por determinar seus próprios fatores de  
 segurança.  Geralmente, os fatores de segurança  
 para herbicidas variam de 2 a 10.

Feromônio Uma substância bioquímica excretada por alguns  
 animais (p. ex., insetos) e que afeta o comportamento  
 de outros animais da mesma espécie.  Essas substâncias  
 são eficazes em doses bastante baixas. 

Fitotoxicidade	 Qualquer	 dano	 não	 planejado	 ou	 deliberado	 a	 
 plantas, por exemplo, morte total, folhas queimadas,  
 clorose, crescimento atrofiado, falha de germinação,  
 retardo na germinação, etc.

Folha de dados de segurança 
 Ficha de Informações de Segurança de Produto  
	 Químico	 (FISPQ):	Dados	exigidos	pelo	governo	para	 
 garantir a proteção dos trabalhadores e o tratamento  
 de exposição 

Formulação Uma preparação de ingrediente(s) ativo(s) e substâncias  
 químicas “inertes” (aditivos) necessárias para a  



81

 aplicação do(s) ingrediente(s) ativo(s). 

Formulação seca Sinônimo para formulação sólida. 

Formulação sólida Nome coletivo dado às formulações secas. Tipicamente,  
 os ingredientes ativos presentes em formulações  
 sólidas são sólidos com pontos de fusão elevados,  
 cominuídos até um tamanho de partícula específico.   
 Exemplos: pós, grânulos e pós molháveis. 

Fornecedor de ingredientes ativos ouprodutos formulados 
 Empresa que vende ingredientes ativos e/ou produtos  
 formulados  registrados no nome do fornecedor para  
 empresas que fazem o marketing conjunto desses  
 produtos, seja como produtos simples ou em  
 formulações que possam conter um ou mais  
 ingredientes ativos de seu próprio portfólio.

FS Formulação de dispersíveis usada no tratamento de  
 sementes. 

Fungicida	 Qualquer	 produto	 usado	 para	 controlar	 fungos	 
 patogênicos (controle de doenças de plantas).

Granulação Processo de formação de grânulos a partir de um  
 líquido.  Várias técnicas são usadas, como por exemplo  
 a granulação por extrusão ou a granulação por leito  
 fluidizado. 

Gestão Integrada de Pragas (IPM, sigla em inglês)
 Um sistema de gestão de controle de pragas que integra  
 o uso de pesticidas e sistemas de controle biológico.      
 Ele tem o objetivo de reduzir ou minimizar riscos à  
 saúde humana e ao meio ambiente. O IPM enfatiza o  
 crescimento de uma cultura saudável, com a menor  
 perturbação possível de agroecosistemas, e incentiva  
 mecanismos naturais de controle de pragas. 

HEPA	 Do	 inglês,	 High	 Efficiency	 Particulate	 Air.	 Termo	 
 genérico para filtros de alta eficiência para partículas  
 aerotransportadas com tamanho ≥ 0,3 μm (mícron,  
 micrometro). Com base na contagem de partículas, a  
	 eficiência	de	filtros	HEPA	é	de	99,97%.

Herbicida	 Qualquer	 produto	 usado	 para	 destruir	 plantas	 (em	 
 especial ervas daninhas) ou controlar seu crescimento. 



82

Herbicida altamente ativo  
 Taxa de aplicação normalmente abaixo  
 de 50 g AI/ha, p. ex., sulfonilureias, imidazolinonas,  
 triazolopirimidina sulfonanilidas,  Esta não é, de  
 modo algum, uma lista completa e há outros herbicidas  
 que poderiam se enquadrar nesta categoria. 

Herbicida com baixa taxa de aplicação
 Classificação da EPA: taxa de aplicaçã o ≥ 0.5 lb AI/ 
 acre, equivalente a ≥ 560 g AI/ha.

IBC Do inglês, Intermediate Bulk Container  (Contêiner  
 Intermediário para Cargas a Granel):  contêiner  
 movimentável para líquidos ou sólidos entre 200 e  
 5000 litros.

Impureza residual (RI, sigla em inglês)
 Traços [especialmente de ingrediente(s) ativo(s)] do  
 produto precedente, presentes no produto  
 subsequente fabricado na mesma unidade de  
 produção. 

Inibidor de nitrificação
 Um inibidor químico da oxidação de compostos de  
 amônio em nitritos e nitratos. 

Inseticida	 Qualquer	 produto	 usado	 para	 matar	 insetos	 
 potencialmente danosos ou prejudiciais. 

Meio de limpeza usado 
 Termo genérico para “efluente de enxágue/ 
 limpeza” e “agente de limpeza sólido” usado.

Leito fluidizado Um método para a formulação e/ou secagem de  
 grânulos. 

Limite de detecção A mais baixa concentração de impureza residual que  
 pode ser detectada analiticamente com a garantia de  
 que o sinal detectado se deve à impureza residual e  
 não a outras causas como ruído do instrumento. 

Limite de liberação Sinônimo de nível de limpeza. 

Limite de quantificação 
 A mais baixa concentração de impureza residual  
 que pode ser determinada repetível com uma  
 precisão aceitável .
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Limpeza no local (CIP, sigla em inglês)
 Tecnologia de limpeza de unidades de produção sem  
 a necessidade de desmontagem (p. ex., bicos de spray  
 embutidos). 

Local de fabricação Pode compreender diversas unidades de produção  
 em um mesmo prédio ou em prédios separados. 

Mangueira flexível Mangueira usada para a transferência de materiais  
 quando nenhuma tubulação fixa está instalada. Ela  
 requer cuidados especiais quando se trata da  
 Prevenção de Contaminação. 

Material de limpeza sólido 
 Material inerte sólido usado para remover  
 produto residual de uma unidade de produção, como  
 por exemplo, bentonita, caulim, areia, sílica, açúcar e  
 talco. 

Matérias-primas	 Qualquer	 substância	 química	 usada	 na	 síntese	 de	 
 intermediários e ingredientes ativos, bem como no  
 processo de formulação de ingredientes ativos.  
 Observe que os intermediários não são classificados  
 como matérias-primas.

Matérias-primas químicas 
 Todas as substâncias químicas de formulações que  
 não são listadas como ingredientes ativos. 

Matriz de limpeza Um quadro mostrando os níveis de limpeza exigidos  
	 (em	 ppm)	 para	 as	 trocas;	 os	 cabeçalhos	 das	 suas	 
 linhas e colunas mostram todos os produtos potenciais  
 de uma unidade de produção como produto  
 precedente (p. ex., nas linhas) e produto subsequente  
 (p. ex., nas colunas), enquanto as células apresentam  
 os níveis de limpeza. 

Metodologia de limpeza 
 Uma combinação de métodos de limpeza de uma  
 unidade de produção, incluindo a sequência de cada  
 etapa de limpeza individual, p. ex., limpeza de cima  
 para baixo de todas as peças com água + detergente,  
 desmontagem e limpeza manual, troca de peças  
 dedicadas como bombas e esferas de moinhos, e  
 inspeção visual.
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Nematicida	 Qualquer	produto	usado	para	controlar	nematóides	
 parasitas de plantas. 

Nível de limpeza (CL, sigla em inglês)
 A concentração (em ppm) do(s) ingrediente(s)  
 ativo(s) precedente(s) ou de qualquer outra substância  
 estranha, abaixo da qual não serão causados efeitos  
 biológicos, toxicológicos ou ecológicos adversos,   
 nem problemas normativos no produto subsequente. 
 Várias abreviaturas são utilizadas com o mesmo  
 significado (ver “Diretrizes”).

NOEL Nível Sem Efeito Observável, a mais alta taxa em g de  
 ingrediente ativo/ha à qual o ingrediente ativo não  
 gera efeitos observáveis em uma determinada  
 espécie testada. 

Notificação 96-8 da Regulamentação sobre Pesticidas (PR) (PRN 96-8)
 Documento emitido pela US EPA em 31 de outubro  
 de 1996, especificando os níveis de limpeza  
 regulamentares para produtos vendidos ou fabricados  
 nos EUA quando se realiza uma troca para diferentes  
 famílias de produtos, p.ex., de inseticidas para  
 reguladores de crescimento de plantas.  

Pesticidas sistêmicos	 Qualquer	grupo	de	pesticidas	absorvidos	nos	tecidos	 
 de plantas e transportado no interior das plantas  
 tratadas, protegendo também as partes da planta  
 desenvolvidas depois de o tratamento ter ocorrido  
 (i.e., novo crescimento).

Prevenção de Contaminação 
	 Qualquer	medida,	 seja	organizacional	ou	técnica,	p 
 ara prevenir a ocorrência de um incidente de conta 
 minação. 

Procedimento de limpeza 
 Metodologia de limpeza ajustada ao nível de limpeza  
 exigido, mais o controle analítico do êxito,  
 organização da liberação da unidade e documentação  
 de todas as etapas.

Produto Intermediários, ingredientes ativos, concentrados  
 técnicos, pré-misturas de ingredientes ativos, produtos  
 formulados (a granel ou em embalagem temporária  
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 ou para venda final). 

Procedimento de liberação  
 Procedimento organizacional a ser seguido  
 antes que uma unidade de produção possa ser  
 formalmente autorizada a produzir o produto  
 subsequente após uma troca de produto ou  
 configuração. 

Programação de produto 
 Planejamento da sequência de produção de diferentes  
	 produtos;	 diferentes	 sequências	 podem	 resultar	 em	 
 níveis de limpeza significativamente diferentes. 

Projeto Arranjo de diversas peças, equipamento e  
 interconexões de uma unidade de produção.

Protetor de fitotoxicidade (safener)
 Produto químico adicionado a uma formulação de  
 pesticida para eliminar ou reduzir os efeitos fitotóxicos  
 desse pesticida em certas culturas.  Exemplos típicos  
 são os agentes protetores usados em formulações de  
 herbicidas inibidores de ervas daninhas (“grass  
 killers”) aplicados em cereais e milho para torná-los  
 mais seguros para o cultivo. 

Raticida Produto para o controle de roedores (p. ex., ratos e  
 camundongos). 

Recursos analíticos Uma combinação de equipamentos, metodologias e  
 know-how analíticos disponíveis, demonstrada por  
 análises bem-sucedidas de impurezas residuais.

Recursos de limpeza Uma combinação de procedimentos, know-how e  
 instrumentação analítica apropriada para se obter  
 um nível de limpeza determinado de modo confiável.

Registro de lote/Folha de Produção/Folha de registro
 Documentação que fornece o histórico de um lote,  
 desde as matérias-primas e quantidades usadas,  
 etapas de fabricação empregadas, e testes durante o  
 processo e finais. Os registros de lotes requerem a  
 identificação do operador. 

Registro de produção Dados de produção (p. ex., folhas de produção) de  
 lotes individuais.
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Retrabalho Tratamento químico ou físico de um produto até que  
 atenda às especificações requeridas. 
RI (sigla em inglês) Abreviatura de impureza residual – geralmente,  
 resíduos do ingrediente ativo do produto precedente. 

RIL (sigla em inglês) Nível de impureza residual, sinônimo de nível de  
 limpeza. 

Rótulo temporário  Rótulo para identificar um produto embalado antes  
 de o rótulo final ser aplicado.  

SC (Suspensão Concentrada) 
 Uma formulação agrícola em que os ingredientes ativos  
 estão dispersos como partículas sólidas em uma fase  
 aquosa contínua. Muitas vezes chamada de  
 “dispersível”.

SE (suspo-emulsão) Uma preparação líquida heterogênea que consiste  
 em uma dispersão estável de substância(s) ativa(s) na  
 forma de partículas sólidas e glóbulos finos em uma  
 fase aquosa contínua.

Separação de materiais 
 Armazenamento separado de matérias-primas e  
 produtos, por exemplo, herbicidas/não herbicidas. 

Sistêmico	 Qualquer	composto	que	afeta	todo	o	organismo	ou	 
 sistema corporal (p. ex., toxina que afeta o sistema  
 nervoso de insetos). 

SL  (Liquido Solúvel)  Formulação de defensivo agricola no qual o  
 ingrediente ativo é totalmente solubilizado (como o  
 sal). 

Sulfonilureias  Classe de herbicidas altamente ativos.  

TCAL (sigla em inglês) Nível de Ação de Componente-Traço – sinônimo de  
 nível de limpeza

Tratamento de sementes 
 Processo que consiste em revestir as sementes com  
 fungicidas e/ou inseticidas para protegê-las contra  
 insetos ou doenças. As sementes em germinação  
 podem ser muito mais sensíveis a agroquímicos que  
 as plantas mais desenvolvidas. 

Troca Processo de conversão de uma linha ou máquina para  
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 passar a processar um produto diferente daquele que  
 estava processando. 

Troca de informações Troca de informações relevantes sobre contaminação  
 (p. ex., fitotoxicidade, NOELs, métodos analíticos,  
 etc.) entre as empresas-membros da CropLife  
 International e/ou seus fabricantes externos e/ou s 
 eus fornecedores.

TSLC (sigla em inglês) Níveis Toxicologicamente Significativos de  
 Contaminantes – níveis de contaminantes que a USE 
 PA geralmente considera toxicologicamente  
 significativos. Ver PRN 98-8 (Apêndice C).

 Unidade de formulação 
 Unidade de produção para formulações

Unidade de embalagem 
 Unidade de produção para embalagem.

WP (pó molhável) Uma preparação em pó aplicada como uma  
 suspensão depois da dispersão em água. 
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O projeto dos equipamentos desempenha uma função importante na  
determinação da facilidade da capacidade de limpeza de qualquer unidade 
de produção.  Investir em equipamentos de fácil limpeza e em meios de se 
evitar possíveis armadilhas para qualquer tipo de contaminação cruzada  
ajuda a otimizar os ciclos de limpeza e a reduzir os custos associados a  
paralisações. O conhecimento sobre as peças essenciais de unidades de  
produção existentes permite implementar uma avaliação de riscos e  
procedimentos de limpeza adequados. 

A.1 Projeto de equipamentos para melhorar a eficiência de limpeza 
As exigências da Prevenção de Contaminação formam uma importante c 
onsideração sobre o projeto de unidades de produção novas ou a modifi-
cação de unidades existentes. As ideias sobre projeto a seguir deveriam ser 
consideradas quando se trata de melhorar a eficiência de limpeza:

•	 Incluir	 as	 melhores	 tecnologias	 disponíveis	 para	 reduzir	 o	 potencial	 de	 
 contaminação: Tecnologia clean-in-place (CIP = limpeza no local), p. ex.,  
 cabeçote pulverizador rotativo em tanques, analisadores em linha, etc.
•	Considerar	a	automação	do	procedimento	de	limpeza	em	linhas	equipadas	 
 com um Sistema de Controle de Processo.
•	O	tipo	de	limpeza	deve	ser	incluído	no	projeto.	No	caso	de	limpeza	a	úmido,	 
 os equipamentos técnicos devem ser à prova d’água, as superfícies  
 internas dos equipamentos devem ser resistentes à corrosão e lisas, para  
 evitar a retenção do produto. Certos tipos de plásticos (usados em tubos,  
 por exemplo) podem absorver ingredientes ativos e solventes e não  
 podem ser limpos adequadamente. Recomenda-se o uso de materiais não  
 absorventes.
•	Projetar	 um	 número	 suficiente	 de	 portas	 de	 acesso	 de	 limpeza	 para	 
 permitir uma boa inspeção visual do interior dos equipamentos e facilitar  
 o acesso de equipamentos de limpeza.
•	Providenciar	válvulas	nos	pontos	mais	baixos	das	tubulações	para	permitir	 
 uma fácil drenagem.
•	Projetar	a	unidade	de	produção	com	um	espaço	livre	adequado	ao	redor	 
 e pontos de desmontagem para facilitar a limpeza. Levar em consideração  
 o uso de acessórios de conexão rápida nos equipamentos para permitir a  
 rápida desmontagem e inspeção.
•	 Inclinar	tubulações	para	maximizar	a	drenagem.	As	curvas	em	tubulações	 
 (especialmente aquelas com raios pequenos, que poderiam servir como  
 pontos de acúmulo) devem ser minimizadas sempre que possível. Evitar  
 tubos em forma de U.

Apêndice A – Projeto dos equipamentos



89

•	Selecionar	 equipamentos	 técnicos	 (reatores,	 válvulas,	 etc.)	 sem	 espaços	 
 mortos (sem cantos retangulares em recipientes e sem trechos mortos)  
 para minimizar o risco de retenção de material e permitir uma fácil  
 drenagem. 
•	 Instalar	dispositivos	de	amostragem	em	todo	o	processo	para	auxiliar	as	 
 necessidades analíticas e de identificação e resolução de problemas após a  
 limpeza. Projetar os dispositivos de amostragem tendo em mente uma  
 fácil limpeza.
•	Considerar	o	uso	de	estações	de	descarga	e	embalagem	fechadas	para	pós,	 
 com pré-filtros dedicados.
•	Providenciar	uma	“sala/estação	de	 trabalho	de	 lavagem”	 (ver	 Fig.	7)	na	 
 unidade de produção para a limpeza das pequenas peças desmontadas  
 dos equipamentos.
•	Não	 se	 recomendam	 grades	 nos	 pisos	 das	 áreas	 de	 fabricação.	 Os	 
 derramamentos podem ser muito mais bem contidos em pisos sólidos.
•	Construir	 paredes	 laváveis	 e	 impermeáveis	 ou	 seladas	 nas	 bordas,	 sem	 
 frestas.
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A.2 Ilustrações das unidades de produção com sugestões práticas para a 
limpeza de peças essenciais
A limpeza de unidades de produção até níveis abaixo do nível de limpeza 
acordado é um dos fatores mais importante de êxito em uma gestão eficaz 
de Prevenção de Contaminação. Neste capítulo, daremos atenção especial  
às áreas críticas de difícil limpeza em vários tipos de unidades de  
formulação e embalagem. Embora a limpeza eficaz das unidades de  
produção de intermediários ou ingredientes ativos seja igualmente essencial  
na gestão da Prevenção de Contaminação, não serão FORNECIDAS  
ilustrações, pois os diversos processos de síntese requerem uma gama mui-
to maior de configuração de equipamentos que as unidades de formulação 
e embalagem. As áreas críticas nas unidades de síntese são as centrífugas,  
filtros, secadores e equipamentos através dos quais o produto final da  
síntese (p. ex., intermediários ou ingredientes ativos finais) é transferido 
para os contêineres de granéis, cilindros, etc.
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Os desenhos das diversas unidades de formulação são esquemáticos e  
variam de uma unidade de produção para outra. No entanto, áreas críticas  
semelhantes estarão presentes em todas as unidades de produção. Essas áreas  
estão circundadas por círculos vermelhos. Na primeira vez em que uma área 
crítica em particular aparecer em uma ilustração, uma lente de aumento 
chamará a atenção para essa área e comentários relevantes serão feitos. Se 
a mesma área crítica aparecer novamente em uma unidade de produção  
diferente, os comentários idênticos não serão repetidos, mas a área crítica 
será destacada novamente no desenho.

Legenda:

Motor Ventilador Válvula 

rotativa 

Alimentador

Filtro 

líquido/

sólido

Bomba Coletor de pó/

filtro de ar

Peneira 

Tela

M F
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A.2.1.1 Formulações de SL e CE 

A.2.1 Formulações líquidas

ativos
solventes
aditivos

exaustão

carregamento 
de sólidos

produto
 acabado 

para a 
linha

de envase

drenar no 
ponto mais 

baixo

(A explicação sobre estes equipamentos se encontra na próxima página)
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Comentários: 
1. As linhas provenientes de tanques de granéis devem ter uma prevenção  
 de refluxo confiável, que seja verificada periodicamente. Isso se torna  
 especialmente importante quando os solventes e aditivos (p. ex.,  
 surfactantes) são retirados de tanques de granéis que também alimentam  
 outras unidades de produção. Nos locais em que tanques e linhas de envase  
 podem ser alimentados a partir de vários tanques de granéis contendo  
 diferentes ingredientes ativos, formulações ou matérias-primas, as linhas  
 que não estão em uso deveriam ser isoladas ou desconectadas, para se  
 assegurar que o material errado não seja adicionado por engano ou falha  
 mecânica.
2. Na área de carregamento de sólidos, dois pontos devem ser administrados  
 com muito cuidado:
	 •	 Adicionar	somente	os	sólidos	corretos	ao	processo.
	 •	 A	 geração	 de	 pó	 requer	 atenção	 adicional,	 não	 somente	 durante	 o	 
 processo (Prevenção de Contaminação e higiene industrial), mas também  
 quando da troca para o produto subsequente. Esta é uma área em que se  
 deve dar atenção especial às boas condições de manutenção e limpeza.
•	 O	 pó	 coletado	 no	 filtro	 deve	 ser	 preferencialmente	 descartado.	 Se	 a	 
 reciclagem do pó for considerada, um procedimento aprovado deve ser  
 estritamente seguido, detalhando as medidas para evitar  equívocos com  
 o pó coletado durante o armazenamento e a reciclagem no produto  
 subsequente. O pó coletado nos pisos ou paredes jamais deve ser reciclado  
 para o processo!
3. Depósitos podem se formar em tubos pescadores, requerendo mais  
 tempo de limpeza que os demais tanques de formulação. Especialmente  
 quando as práticas limpeza CIP são seguidas, a limpeza de tubos pescadores  
 deve ser verificada, idealmente por meio de uma inspeção visual.
4. As bombas são sempre difíceis de limpar e, de preferência, devem ser  
 limpas separadamente.
5. A troca das mangas do filtro de tecido antes do início da corrida de  
 formulação do produto subsequente é mandatória.
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A.2.1.2 Moagem a úmido (líquida), formulações de SC

M

M

F

M M

M

M F

1

2

exaustão

produto 
pré-moído para 
o processo

carregamento de 
sólidos

preparação da 
pré-mistura

moinho 
coloidal

carregamen-
to de sólidos

preparação 
do espessante

produto 
acabado

(A explicação sobre estes equipamentos se encontra na próxima página)
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Comentários:
Recomenda-se enfaticamente que a limpeza seja efetuada imediatamente  
após o final da corrida, mesmo que não se tenha decidido qual será o produto  
subsequente na sequência da produção. Em se tratando de uma unidade 
de produção para formulações de material dispersível, isso é ainda mais  
importante devido ao fato de que uma película de uma formulação de  
dispersível (que contém partículas sólidas de ingrediente(s) ativo(s), agentes 
espessantes, etc.) é muito difícil de remover quando seca. Se essa película 
não for completamente removida durante a limpeza, ela pode dissolver no 
produto	subsequente	e	causar	contaminação	(ver	Histórico	de	caso	3).
1. O moinho coloidal requer atenção especial no processo de limpeza  
 porque, graças ao projeto inerente da unidade e às altas taxas de  
 cisalhamento, uma película sólida certamente se formará em pontos de  
 difícil limpeza. Pode ser necessário abri-lo para limpeza e inspeção.
2. Recomenda-se o uso de esferas dedicadas para cada ingrediente ativo  
 fabricado no moinho de esferas. As esferas deveriam ser limpas e  
 utilizado entre as corridas de fabricação, com etiquetas informando  
 claramente o nome do ingrediente ativo com o qual devem ser usadas.
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A.2.1.3 Embalagem/reembalagem/recarga de produtos líquidos

Produto 
acabado

pistão 
alimentador

lança de 
envase

lavador

tanque 
coletor

bomba de 
tambor

(A explicação sobre estes equipamentos se encontrana próximapágina)            
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Comentários:
Esta ilustração mostra a embalagem de produtos líquidos (o que poderia 
incluir ingredientes ativos ou formulações líquidas) a partir de recipientes de 
granéis (tambores, tanques de granéis, contêineres ISO, IBCs) até embalagens  
menores	para	usuários	finais.	É	fundamental	confirmar	que	o	material	no	
contêiner de granéis corresponde aos rótulos nas embalagens do usuário  
final. Esses comentários se aplicam igualmente à embalagem de ingredientes  
ativos líquidos em tambores ou similares.
1. O histórico da limpeza e os níveis de limpeza atingidos nas bombas de  
 tambor móveis ou fixas, assim como nas mangueiras flexíveis ou  
 tubulações fixas que conectam o contêiner de granéis ao tanque coletor  
 unidade de envase devem ser conhecidos. Antes destes equipamentos  
	 serem	usados,	um	procedimento	de	liberação	é	necessário.	É	importante	 
 ter bombas e mangueiras flexíveis dedicadas para herbicidas e não  
 herbicidas. As bombas são sempre difíceis de limpar e, de preferência,  
 devem ser limpas separadamente.
2. A lança de envase deve ser limpa por dentro e por fora logo que possível  
 após a operação embalagem ter sido concluída, para evitar que os resíduos  
 do produto precedente sequem. 
3. Uma vez que certos plásticos podem absorver ingredientes ativos e,  
 portanto, não podem ser limpos adequadamente, os equipamentos  
 contendo esses tipos de plásticos deveriam ser dedicados. As peças não  
 dedicadas devem ser fabricadas em material não absorvente como o aço  
 inoxidável, por exemplo.
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A.2.1.4 Rotulagem de produtos

Label Label

1

2

2,465 kg

Da máquina 
de envase

vedação
rotulagem/ 
codificação

colocar o frasco na 
caixa e colocar rótulo / 
código na caixa

tamponamento

Comentários:
1. A rotulagem incorreta de recipientes pode causar dano às culturas e/ou  
 riscos à segurança dos usuários. Além disso, isso também infringe as leis  
 de proteção de culturas e pode resultar em multas consideráveis.
2. A rotulagem incorreta da parte externa de caixas e páletes resulta em  
 problemas semelhantes. Incidentes dessa natureza frequentemente  
 resultam no recall de produtos para permitir uma nova rotulagem das  
 caixas e/ou recipientes. 

Esses comentários também se aplicam, é claro, à embalagem de formulações 
sólidas.

A.2.2 Formulações secas (sólidas)
A.2.2.1 Moagem a seco – formulações de WP formulações granulares
(A explicação sobre estes equipamentos se encontrana próximapágina)            

Uma das preocupações gerais na fabricação de sólidos diz respeito ao pó que 
pode escapar dos equipamentos em inúmeros pontos. As boas condições de 
manutenção e limpeza são sempre da maior importância em qualquer tipo 
de fabricação de produtos de Proteção de Culturas. No entanto, elas são 
muito mais críticas na fabricação de produtos sólidos.
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M

1

3

2

M

M

aditivos

misturador

rosca trans-
portadora

gás 
inerte

exaustão

moinho de ar + 
classificação

produto acabado

Comentários
•	É	 difícil	 evitar	 oacúmulo	 de	 materiais		 
 sólidos (tortas) nas paredes e peças de    
 roscas transportadoras, válvulas rotati-   
 vas, alimentadores e misturadores, pois    
 esse efeito está muitas vezes associado    
 às propriedades físicas dos sólidos usa- 
 dos. O método mais eficaz de limpeza  
 consiste em desmontar parcialmente a    
 rosca transportadora, as válvulas rotati- 
 vas e os misturadores e fazer uma  
 limpeza mecânica para primeiro  
 remover os depósitos de sólidos exis- 
 tentes. Só depois disso é que se deveria  
 limpar com água pressurizada.
•	O	 moinho	 de	 ar	 (ou	 o	 moinho	 mecâ- 
 nico) deveria ser aberto e passar por  
 uma limpeza mecânica, seguida de  
 uma limpeza a úmido.  Testes de limpeza 
 (também chamados de “swab tests” ou  
 “wipe tests”) são um bom método  
 para determinar o resíduo potencial do  
 ingrediente ativo precedente aderido  
 à parede do equipamento.  Embora  
 esses resíduos possam ser por vezes  
 invisíveis, no caso de produtos alta- 
 mente ativos eles ainda podem causar  
 a contaminação do produto subse- 
 quente. 
•	Como	o	pó	coletado	pelo	filtro	e	pelo	 
 ciclone pode formar “grumos” que  
 podem ser liberados no produto  
 subsequente, esses equipamentos  
 requerem uma limpeza profunda  
 adicional. Recomenda-se o uso de tubos/ 
 mangas de filtro dedicados. A emba- 
 lagem, rotulagem e o armazenamento  
 de mangas de filtro dedicadas devem  
 ser gerenciadas com cuidado para se  
 evitar a reutilização inadvertida com  
 produtos errados em uma nova corrida  
 de fabricação.
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A.2.2.2 Granulação por extrusão 

M

M

M

1

2
3

produto 
acabado

ar/ N2

extrusora

misturador

rosca transportadora

aditivos líquido 
aglomerante

Comentários:
1. As telas da extrusora necessitam ser removidas e limpas em  
 um banho com detergente apropriado, recomendando-se,  
 além disso, mantê-las dedicadas ao ingrediente ativo.  
 Outras peças da extrusora requerem atenção especial na  
 limpeza, como a rosca transportadora.
2. A independentemente do projeto do secador, os produtos  
 irão tipicamente aderir de alguma forma às paredes e  
 requerer atenção extra durante a operação de limpeza.
3. As telas da peneira devem ser removidas e limpas manual- 
 mente. A limpeza deve ser seguida de uma inspeção visual.
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M

M

M

1

2

3

produto 
acabado

A.2.2.3 Granulação em leito fluidizado

produto 
acabado

alimentação de   
pré-mistura 
líquida

exaustão

alimentação 
de-pré-mistura 
sólida

ar aquecido
elevador

rosca 
transportadora

moinho 
de rolos

Comentários: 
1. Toda a unidade de granulação apresenta propensão ao acúmulo de  
 material sólido, especialmente no filtro. Durante as trocas, recomenda-se  
 enfaticamente a desmontagem dessa unidade e o uso/troca de tubos  
 dedicados do filtro. Mais uma vez, como no caso dos secadores a leito  
 fluidizado, o prato de entrada do ar requer cuidados especiais.
2. Elevadores de caneca não são recomendados de modo algum, pois são  
 muito difíceis de limpar. Os elevadores normalmente têm espaços mortos,  
 o que os torna especialmente críticos do ponto de vista da limpeza.  
 Antes de liberar o produto subsequente para fabricação, deve-se fazer  
 uma inspeção visual. Testes de limpeza podem ajudar a confirmar o grau  
 de limpeza.
3. O moinho de rolos precisa ser desmontado e limpo manualmente,  
 seguindose a isto uma inspeção visual.
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A.2.2.4 Secagem por atomização – Formulações granuladas

M

M

1

2

produto acabado

moinho de rolos

ar aquecido

exaustão

ar aquecido

secador por leito 
fluidizado

Recondicionamento 
antes de retornar ao 
processo

Comentários: 
1. Durante o processo de secagem por atomização,  
 uma película do material sólido irá se formar nas  
 paredes do secador. A limpeza deveria ser iniciada  
 com a remoção mecânica dessa película.
2. Para secadores por leito fluidizado, a placa de  
 entrada requer um processo de limpeza especial
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M

2,465 kg

1

2

A.2.2.5 Recarga/reembalagem de produtos sólidos 

produto 
acabado

balança de 
controle

balança da rosca 
de alimentação

aspirador

exaustão

(A explicação sobre estes equipamentos se encontra na próxima página)
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Comentários:
Embora os princípios aplicados sejam os mesmos da recarga e da  
reembalagem de produtos líquidos, há algumas diferenças que merecem ser 
mencionadas:
1. Como melhor prática, cada linha de envase deveria ter seu próprio filtro  
 individual e sistema de exaustão. Se o sistema de exaustão for  
 compartilhado com outras linhas de envase ou unidades de formulação,  
 qualquer linha/unidade em uso deve ser isolada (tubulação fixa) ou  
 desconectada (tubulação flexível) do sistema de exaustão compartilhado.  
 Pré-filtros (também se aplica aos móveis) devem ser instalados no sistema  
 de exaustão em locais com alta carga de pó, p. ex., envase de tambores de  
 produto em pó, para capturar o pó na fonte. Os pré-filtros são essenciais  
 nos casos em que um herbicida de baixa taxa de aplicação é manuseado  
 na linha/unidade e o deslocamento potencial de pó através do sistema de  
 exaustão compartilhado para outra linha/unidade oferece um alto risco  
 de contaminação.
2. Se o pó for reciclado: 
 a. é preciso ter sistemas de filtros dedicados para cada linha de  
  embalagem e 
 b. trocar as mangas dos filtros a cada troca de produto.
Os requisitos de rotulagem são semelhantes àqueles utilizados para peças 
intercambiáveis, ao passo que as regras para o armazenamento das mangas 
de filtros se aplicam se estas precisarem ser reutilizadas mais tarde. 
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Apêndice B – Lista de verificação/Autoavaliação

Esta autoavaliação ajudará os Fabricantes Externos a avaliar a conformidade 
de seus processos de fabricação e equipamentos técnicos com os principais 
critérios da Prevenção de Contaminação e a competência de seu pessoal. 
Uma resposta negativa a qualquer uma das perguntas da lista de verifi-
cação, que não tem um caráter informativo, deveria ter um plano de ação  
correspondente para melhorias, ou uma explicação de por que uma melhoria  
é necessária.

Esta lista de verificação também pode ser usada como a seção de Prevenção 
de Contaminação de uma lista de verificação para auditorias de fabricantes 
externos de clientes.  
A frequência da auditoria de autoavaliação/ Fabricante Externo é  
determinada pelo cliente e pelo Fabricante Externo individualmente, com 
base em sua própria avaliação de riscos de Prevenção de Contaminação,  
devendo ser ajustada para abranger os eventos que afetam tais riscos.

Auditorias frequentes serão necessárias, sempre que:
•	 O	mix	de	produto	em	uma	unidade	multifuncional	for	mudado	e	um	novo	 
 ingrediente ativo for adicionado ao portfólio do Fabricante Externo.
•	 Após	a	conclusão	de	um	plano	de	ação	para	corrigir	não	conformidades	 
 com os critérios de Prevenção de Contaminação.

Quando	um	desempenho	comprovado	e	confiável	de	Prevenção	de	Contami- 
nação for demonstrado e nenhuma mudança de equipamento ou portfólio 
houver ocorrido, as unidades do Fabricante Externo podem ser auditadas 
com menos frequência. Em ambos os casos de auditorias de Autoavaliação 
de Prevenção de Contaminação e de Fabricantes Externos, o auditor-chefe  
deveria preferencialmente ser um perito externo (p. ex., o gerente de  
Controle	de	Qualidade	de	uma	instalação	diferente	da	mesma	empresa,	ou	
um consultor independente de Prevenção de Contaminação).

Conteúdo
1. Responsabilidade da administração
2. Troca de informações
3. Tipo de operação
4. Separação de grupos de produtos
5. Trocas de produtos
6. Documentação
7. Identificação e rastreabilidade de materiais
8. Projeto de equipamentos para melhorar a eficiência de limpeza 
9. Outros aspectos da Prevenção de Contaminação
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1. 

 
Responsabilidade da administração 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

1.1 
Normas 

Sua fábrica tem uma norma / 
diretriz / política corporativa para 
a Prevenção da Contaminação?  
 
As normas “Diretrizes de Prevenção 
de Contaminação” da CropLife 
International estão sendo 
implementadas? 
 
Se outra resposta, descrever. 

   

1.2 
Pessoa 
responsável 

Você tem em sua organização 
uma pessoa designada para a 
implementação e manutenção do 
programa de Prevenção de 
Contaminação?  
 
Nome: 
 
Nessa função desde (data): 
 

   

1.3 
Treinamento 

Vocês oferecem treinamento 
regular de conscientização sobre 
Prevenção de Contaminação 
para:  
 
O pessoal existente? 
 
O pessoal novo, incluindo 
pessoal temporário? 
 
Cargos? 

Com que frequência? 
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1. 

 
Responsabilidade da administração 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

1.3 Você tem um módulo de 
treinamento formal em 
Prevenção de Contaminação?  
 
Os registros de treinamento são 
mantidos? 
 
• Somente para o pessoal 

permanente? 
 
• Para o pessoal permanente e 

temporário? 
 
Período de retenção de registros? 

   

1.4 
Promoção 
de 
conscientiza
ção 

 
 
 
 

Descreva todas as demais atividades 
de promoção de conscientização.  
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101 

 

 
2. 

 
Troca de informações 

Sim Não Comentários/Planos de ação 
propostos 

2.1 
Pessoa 
de 
contato 

Quem é a pessoa de contato de sua 
empresa para seus clientes para 
discussões sobre troca de 
informações?  
Nome: 
 

   

2.2 
Sigilo das 
informações 
dos clientes 

Os contratos com seus clientes 
permitem que você divulgue o 
nome dos produtos precedentes e 
seus ingredientes ativos ao cliente 
subsequente?  
 
Se não permitem, devido a contratos 
de sigilo: Seus clientes anteriores 
permitem a divulgação do nome da 
empresa deles e do nome da pessoa 
de contato sobre Prevenção de 
Contaminação ao seu cliente 
subsequente?  

   

2.3 
Ingredientes 
ativos 

Você fornece aos seus clientes uma 
lista de todos os ingredientes ativos 
manuseados no seu local, listados por 
unidades de produção?  
 
Você fornece aos seus clientes 
atualizações dessa lista quando 
novos ingredientes ativos são 
adicionados ao seu portfólio?  
 
Se fornece, com que frequência? 
 
Você informa as mudanças 
imediatamente? 
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2. 

 
Troca de informações 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

2.4 
Configura
ção da 
fábrica 

Você discute a configuração 
dos equipamentos com o 
cliente quando fabrica um 
produto pela primeira vez?  
 
Se a unidade pode ser combinada 
usando-se diferentes equipamentos, 
você informa o cliente sobre todos 
os ingredientes ativos que estavam 
anteriormente presentes em todos 
esses equipamentos?  
 
Exemplo: o tanque de formulação 
foi usado para o produto 
precedente, mas uma moega de 
alimentação que continha um 
ingrediente ativo diferente será 
utilizada.  
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3. 

 
Tipo de operação e mix de 
produto  

Sim Não Comentários/Planos de ação 
propostos 

 
3.1 
Tipo de 
operação 

 
No local de fabricação ocorre: 
• Síntese? 
• Formulação de: 
 sólidos? 
 líquidos? 
• Embalagem de: 
 sólidos? 
 líquidos? 

   

3.2 
Mix de 
agroquímicos 

No local de fabricação são 
fabricados, formulados ou 
embalados:  
 
• Herbicidas de 

baixa taxa de aplicação (definição da 
EPA; ≤ 560 g AI/ha)? 

 
• herbicidas altamente ativos (≤ 50 g 

AI/ha)? 
 
• Herbicidas de taxa normal? 
 
• Reguladores de crescimento de 

plantas? 
 
• Inseticidas/fungicidas para aplicação 

foliar ou no solo?  
 
• Inseticidas/fungicidas para 

tratamento de sementes? 
 
• Inseticidas para aplicações foliares? 
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3. 

 
Tipo de operação e mix de 
produtos  

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
3.2 

 
• Inseticidas que pertencem à família 

dos neonicotinóides?  
 
• Raticidas? 
 
• Controle de pragas não agrícolas? 

   

 
3.3 
Mix de 
produtos 
não 
agroquímico
s 

 
No local de fabricação são 
fabricados, formulados ou 
embalados:  
 
• Alimentos e ração (incluindo 

vitaminas)? 
 
• Produtos farmacêuticos para 

seres humanos para aplicação 
oral, tópica ou como injeção?  

 
• Produtos veterinários para aplicação 

oral, tópica ou como injeção? 
 
• Cosméticos ou outros produtos de 

cuidados de saúde para seres 
humanos?  

   

 
3.4 

 
Forneça uma lista de todos os 
ingredientes ativos manuseados 
em cada uma das unidades de 
produção deste local.  
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4. 

Sim 
Não 

Separação de grupos de produtos 

Comentários/Planos de 
ação propostos 

Se o local de fabricação manuseia mais de um dos grupos de produtos mencionados em 
3.2, responda a todas as perguntas no Capítulo 4. 

4.1 
Herbicidas e 
inseticidas/fu
ngicidas 

As unidades de produção são 
completamente separadas (à 
exceção de linhas de vapor, 
nitrogênio e ar comprimido) por:  

• Estarem em prédios separados? 
• Estarem no mesmo prédio, mas 

completamente 
compartimentalizadas, sem  

• sistemas de ventilação ou 
outros possíveis fluxos 
cruzados em comum, e com  

• equipamentos auxiliares (p. x.: 
aspiradores a vácuo, filtros de 
ar, ferramentas, peças 
sobressalentes usadas) 
dedicados a herbicidas ou a 
não herbicidas e devidamente 
marcados? 

 
• Exige-se que o pessoal de operação 

troque de calçados e roupas de 
trabalho ao passar de herbicidas 
para inseticidas/ fungicidas?  

   

 
4.2 
Herbicidas 
altamente 
ativos 

 
As unidades de produção são 
completamente separadas (à exceção 
de linhas de vapor, nitrogênio e ar 
comprimido) de outros grupos de 
produtos (incluindo outros herbicidas) 
por:  
 
• Estarem em prédios separados? 
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

4.2 • Estarem no mesmo prédio, mas 
completamente 
compartimentalizadas, sem 
• sistemas de ventilação ou 

outros possíveis fluxos 
cruzados em comum, e com  

• equipamentos auxiliares (p. ex., 
aspiradores a vácuo, 
filtros de ar, ferramentas, peças 
sobressalentes usadas) 
dedicados a herbicidas 
altamente ativos ou a outros 
grupos de produtos e 
devidamente marcados? 

 
• Exige-se que o pessoal de operação, 

equipes de manutenção e visitantes 
troquem de calçados (galochas), 
EPIs e macacões /aventais ao 
passarem de áreas de herbicidas 
altamente ativos para outras áreas?  

 
• São tomadas medidas para evitar 

que o ar não filtrado escape para fora 
(p.ex., janelas lacradas, portas 
trancadas, etc.)?  

 
• A sala é mantida sob pressão 

negativa e regularmente 
monitorada?  

   

4.3 
Reguladores 
de 
crescimento 
de plantas 
(PGR) 

Você fabrica PGRs em linhas 
compartilhadas com:  
 
• Herbicidas? 
 
• Inseticidas/fungicidas? 
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

4.4 
Raticidas e 
produtos de 
controle de 
pragas não 
agrícolas: 

As unidades de produção são 
completamente separadas (à 
exceção de linhas de vapor, 
nitrogênio e ar comprimido) de 
outros grupos de produtos por:  
 
• Estarem em prédios separados? 
 
• Estarem no mesmo prédio, mas 

totalmente compartimentalizadas? 

   

4.5 
Agroquímicos 
e não 
agroquímicos 
(Ver 3.3) 

As unidades de produção são 
completamente separadas (à 
exceção de linhas de vapor, 
nitrogênio e ar comprimido) por:  
 
• Estarem em prédios separados? 

   

4.6 
Separação 
incompleta 

Herbicidas e inseticidas/fungicidas, se 
não completamente separados, 
compartilham equipamentos como:  
 
Equipamentos fixos: 
• Tanques de armazenamento a granel 

em um parque de tanques: 
• Para matérias-

primas/intermediários? 
• Produto final? 
• Estações de carga/descarga de 

contêineres? 
• Linhas de transferência 

(tubulações) com manifolds? 
• Sistema de ventilação em comum? 
• Equipamentos móveis: 
• Contêineres para 

intermediários/produtos? 
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

4.6 • Bombas? 
• Mangueiras flexíveis? Filtros? 
• Dispositivos de carregamento, 

como funis, tubos de sucção?  
• Aspiradores a vácuo? 
• Ferramentas como pás, colheres, 

dispositivos de amostragem? 
• Outros? Forneça uma relação. 

 

   

4.7 Equipamentos fixos    

4.7.1 
Tanques de 
armazename
nto a granel 
em comum 
(parque de 
tanques) 
para 
ingredientes  

Existem válvulas de retenção ou 
outros dispositivos de proteção 
contra refluxo instalados?  
 
Esses tanques de armazenamento a 
granel em comum podem enviar 
ingredientes para os processos de 
herbicidas e inseticidas/fungicidas 
simultaneamente? 

   

4.7.2 
Manifold 
conectando 
linhas de 
transferência
, se aplicável. 

Como você identifica os conectores 
corretos quando prepara a linha de 
transferência na troca de produto?  
 
Você muda as conexões no manifold 
durante uma fabricação em 
andamento?  
 
Como você limpa as linhas de 
transferência e os conectores do 
manifold?  Descreva. 
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
4.8 

 
Equipamentos móveis 

   

4.8.1 Os equipamentos móveis 
mencionados (p. ex., bombas, tubos 
flexíveis, aspiradores a vácuo, kits de 
ferramentas, contêineres 
recarregáveis, etc.) são todos:  
 
• Dedicados às unidades de 

produção de herbicida ou 
inseticida/fungicida?  

Ou: 
• Designados para um produto 

específico, sem nunca ser 
removidos da linha pelo menos 
durante toda a corrida de 
fabricação, e sendo limpos 
como parte do processo de 
mudança?  

 

   

4.8.2 Há procedimentos escritos para a 
limpeza de equipamentos móveis?  

 

   

4.8.3 Os equipamentos móveis são 
adequadamente rotulados ou 
codificado por cor para informar 
seus usos dedicados?  
 
Existe um livro de registros ou 
sistema de etiquetagem para cada 
equipamento intercambiável?  
 
Esses registros incluem:  
• O último produto para o qual esse 

equipamento foi usado?  
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
4.8.3 

 
• Data da última utilização?  
• Data em que o equipamento foi 

limpo? 
• O método de limpeza aplicado?  
• Status da limpeza? 

 

   

4.8.4 
Contêineres 
móveis para 
granéis  

Os contêineres móveis para granéis 
(p. ex., IBCs, contêineres ISO, big-
bags, caminhões-/vagões-tanques) 
são designados para a fabricação de 
um único produto durante toda a 
corrida de fabricação?  
 
Eles são usados para o 
armazenamento temporário 
dedicado de:  

• Ingredientes inertes?  
• Materiais contendo ingredientes 

ativos (pré-mistura, produto final, 
p. ex., antes da embalagem)?  

• Resíduos (p. ex., meio de 
limpeza usado a ser reciclado)?  

 
Esses contêineres permanecem 
dedicados ao mesmo produto depois 
do término da fabricação?  

   

4.8.5 Esses contêineres são corretamente 
rotulados, com identificação clara 
do produto?  

• A aderência dos rótulos é 
adequada?  

• O histórico desses contêineres é 
rastreável, isto é, o último 
produto?  

• O status da limpeza é mostrado? 

   

 



118

 

 
4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
4.8.6 

 
Todos os tipos de contêineres de 
granéis são descontaminados no 
local?  

• Caso negativo, liste as exceções. 
 
 
 
Caso positivo, há um procedimento 
de limpeza escrito disponível?  
 
A descontaminação de contêineres 
de granéis é terceirizada?  
Caso positivo: 
 
 
 
• Que padrão de limpeza a 

empresa terceirizada deve 
seguir?  

 

• Como você verifica a 
limpeza de contêineres de 
granéis?  

   

4.9 
Fusão de 
produtos 
em 
tambores 

Se os tambores precisam ser 
colocados em um banho de água 
quente ou em uma estufa de ar 
quente,  por exemplo, para fundir um 
ingrediente ativo ou diminuir a 
viscosidade de certos surfactantes:  
 
• São aplicadas medidas para 

evitar que os rótulos sejam 
perdidos/destruídos e que a 
rastreabilidade seja perdida, por 
exemplo, marcando-se a parte 
superior do tambor com o nome 
do produto em tinta permanente 
à prova d'água?  
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
4.9 

 
• Os banhos de água quente ou 

estufas de ar quente são dedicados 
à fabricação de um único produto, 
isto é, nenhuma matéria-prima ou 
ingrediente ativo de outros 
produtos compartilha o banho de 
água quente ou a estufa de ar 
quente simultaneamente?  

   

4.10 Manuseio/armazenamento de 
matérias-primas comuns à 
fabricação de herbicidas e 
inseticidas / fungicidas  

   

 
4.10.1 
Manuseio 

 
Há matérias-primas comuns aos 
herbicidas e inseticidas/fungicidas, p. 
ex., solventes, surfactantes, etc.?  
 
Há garantia de que um contêiner de 
um material comum parcialmente 
consumido – após ter sido aberto na 
área herbicida – jamais será levado 
para a área de não herbicidas?  
 
Esses contêineres são rotulados 
com os dizeres "Para uso exclusivo 
com herbicidas" e armazenados 
com os ingredientes de herbicidas?  
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4. 

 
Separação de grupos de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
4.10.2 
Armazen
amento 

 
Os ingredientes ou materiais para 
processamento adicional de 
herbicidas e não herbicidas são 
armazenados separadamente em:  

• Prédios separados?  
 
 
 
 
 
 

• Diferentes compartimentos ou 
em áreas dedicadas e 
claramente marcadas no 
mesmo prédio, com, por 
exemplo, demarcação nítida no 
piso, paredes e/ou sinais e/ou 
código de cores?  

 
 
 
 
 
 

• Diferentes salas de armazenamento, 
com marcações visíveis?  
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5. 

 
Mudança de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
5.1 

 
Gerenciamento de trocas e 
níveis de limpeza 

   

5.1.1 
Gerencia
mento de 
mudanças 

Foi designada uma pessoa 
responsável pela aprovação da 
liberação de equipamentos limpos 
para a corrida de fabricação 
seguinte, incluindo aprovação por 
assinatura?  

 

   

5.1.2 
Níveis de 
limpeza 

Há um sistema implementado 
para garantir que os 
equipamentos sejam  limpos 
imediatamente após a corrida de 
produção? 
 
Existem níveis de limpeza 
atualizados disponíveis para cada 
sequência de produção em cada 
unidade (ver Capítulo 6.2.7)? 
 
Os níveis de limpeza incluem todos 
os ingredientes ativos manuseados 
nas unidades de produção?  
 
Há um procedimento que garanta que 
os níveis de limpeza sejam 
atualizados sempre que um mix de 
produto ou sequências de produção 
são mudadas em uma unidade de 
produção compartilhada?  
O cliente é 
imediatamente 
informado? 
 
Os clientes fornecem os níveis 
de limpeza requeridos? 
Se não fornecem, como os níveis 
de limpeza são determinados? 
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5. 

 
Trocas de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos  

 
5.2 

 
Análise de níveis de limpeza 
(impureza residual) 

   

5.2.1 Há recursos analíticos disponíveis 
para determinar as impurezas 
residuais abaixo dos níveis de 
limpeza exigidos pelo cliente?  

• Para a análise de "contaminantes no 
efluente de enxágue"?  

• Para análise de "contaminantes no 
produto subsequente"?  

   

5.2.2 Onde as análises de traços de 
impurezas residuais são feitas?  

• No laboratório de análises da 
fábrica?  

• Em um laboratório externo 
terceirizado?  

• Qual empresa? 
Forneça o nome: 

• No laboratório de análises do 
cliente? 

   

5.2.3 O método analítico para 
impurezas residuais foi validado 
na faixa-alvo de níveis de 
limpeza:  

• Quanto à linearidade?  
• Quanto à recuperação?  

   

5.2.4 As impurezas residuais são 
determinadas:  

• Noproduto subsequente? 
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5. 

 
Troca de produtos 

Sim Não Comentários/ Planos de 
ação propostos 

 
5.2.4 

 
Caso positivo: 
• Quantos lotes são tipicamente 

analisados? 
• É coletada uma amostra no 

tanque? 
• É coletada uma amostra na 

primeira embalagem? Ou: 
• No último efluente de enxágue? 
 
 
 
 
 
O nível de limpeza é analisado a 
cada troca de produto? 

• Caso negativo, explique: 
 

   

 
5.2.5 

 
Para as amostras analíticas, de 
laboratório e/ou de retenção (no 
final do período de 
armazenamento):  
 
 

• Evita-se que essas amostras sejam 
recicladas para o processo? 

 
 
 
• Elas são descartadas? 
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5. 

 
Troca de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
5.3 

 
Procedimentos de limpeza 

   

5.3.1 Há procedimentos de limpeza 
escritos e validados 
implementados?  
 
Como a validação foi 
realizada? 
Descreva. 
 

   

5.3.2 O procedimento de limpeza 
especifica: 

• O meio de limpeza a ser usado? 
 
• Os equipamentos de limpeza a 

serem usados? 
 
• As condições de limpeza a 

serem usadas (p. ex., 
temperatura, duração)? 

 
• A sequência em que os 

componentes individuais da 
linha de fabricação devem ser 
limpos?  

 
• Como carregar o meio de limpeza 

nos equipamentos?  
 
• O número de ciclos de limpeza, a 

duração de cada ciclo e a 
quantidade mínima do meio de 
limpeza por enxágue?  

 
• A desmontagem e limpeza manual, 

quando necessário?  
 
• A localização dos pontos de 

amostragens? 

   

 



125

 
5. 

 
Troca de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
5.4 
Reciclagem 
de meios 
de limpeza 
usados  

 
O meio de limpeza usado é reciclado 
para o processo?  Caso positivo, 
forneça mais detalhes. 
 
O cliente está de acordo que o meio 
de limpeza seja reciclado no produto 
dele?  
 
Se o meio de limpeza usado é 
reciclado, os contêineres em que 
esse material é coletado são 
etiquetados imediatamente após a 
conclusão da limpeza?  
 
Os contêineres de meio de 
limpeza usado são limpos 
antes da utilização?  

   

 
5.5 

 
Procedimento de liberação de 
equipamentos limpos da 
unidade de produção  

   

5.5.1 
Procedimen
to de 
liberação 

Há um procedimento de 
liberação de equipamentos 
limpos antes do início da corrida 
subsequente?  
O procedimento inclui os 
elementos a seguir?  
 
• Confirmação visual de limpeza 

adequada?  
 
• Verificação do preenchimento 

completo do registro de limpeza, 
para garantir a rastreabilidade?  
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5. 

 
Troca de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
5.5.1 

 
• Verificação das instalações e 

equipamentos compartilhados 
(bombas, tubos flexíveis, etc.) 
quanto à rotulagem adequada, 
incluindo o nome do ingrediente 
ativo precedente e os níveis de 
limpeza alcançados?  

 
• Verificação dos resultados da 

análise de RI quanto ao 
atendimento do limite 
especificado de limpeza (como 
confirmação de uma limpeza 
efetiva)?  

   

5.5.2 
Verificação 
completa dos 
equipamento
s limpos 

Os operadores envolvidos na 
preparação dos equipamentos para a 
próxima corrida de produção assinam 
o registro de limpeza e anotam o 
horário em que cada etapa individual 
da limpeza foi concluída?  
 
Se uma etapa da limpeza não foi 
realizada, isso é anotado no registro 
de limpeza com uma breve 
explicação?  
 
Existem garantias de que a corrida 
de fabricação seguinte não seja 
iniciada antes que a pessoa 
responsável pela liberação dos 
equipamentos tenha inspecionado a 
instalação limpa e assinado a 
documentação pertinente?  
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5. 

 
Troca de produtos 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
5.6 

 
Procedimento de liberação do 
produto fabricado após a troca 
de produto  

   

5.6.1 O procedimento de liberação do 
produto inclui os elementos a 
seguir?  
 
• Quem está autorizado a liberar o 

produto?  
 
• Etapas a serem acordados com o 

cliente para a liberação de 
produto não conforme?  

 
• Quarentena do produto 

fabricado após a troca, até que 
o(s) primeiro(s) lote(s) seja(m) 
liberados formalmente?  

 
• Decisão de liberação com base na 

análise de impureza residual para 
confirmar que o nível de limpeza 
acordado foi  alcançado?  
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6. 

 
Documentação 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
6.1 
Retenção 
de 
registros 

 
Os registros são retidos? 
Por quanto tempo os 
documentos a seguir 
permanecem retidos?  
 
• Registros de limpeza: 

   anos. 
 
• Cartões de lotes: 

  anos. 
 
• Resultados de análise dos níveis 

de impureza, incluindo 
cromatogramas:  
  anos. 

   

 
6.2 
Amostra 
de 
retenção 
do produto 
final  

 
Você mantém amostras de retenção?  
• Caso positivo, por quanto tempo 

elas são retidas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quais são as condições de 
armazenamento de amostras de 
retenção?  
As amostras são mantidas em locais 
fechados a chave?  
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7. 

 
Identificação e 
rastreabilidade de 
materiais 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
7.1 
Identificaçã
o de 
matérias-
primas 

 
As mercadorias recebidas são 
identificadas por:  

• Nome, código do material 
("número de identificação") e o 
número de lote mencionado no 
conhecimento de transporte? 

 
• Análises químicas/físicas para 

confirmar a identidade?  
 
• Análises químicas/físicas para 

confirmar a qualidade?  

   

7.2 
Preparação 
de produtos 
/ ponto 
de 
preparação

 

Que controles estão implementados 
para assegurar que o material 
correto e liberado seja entregue do 
almoxarifado para a unidade de 
produção e adicionado ao 
processo?  
Especifique como: 

   

 
7.3 
Rastreabilida
de dos 
materiais 

 
Os registros de produção/cartões de 
lote são preenchidos e retidos para 
cada lote fabricado?  
 
Os registros especificam os 
detalhes a seguir?  
 
• Os números de lote e as 

quantidades exatas de matérias-
primas adicionadas ao processo?  

• O número do lote e a quantidade de 
cada lote produzido?  
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7. 

 
Identificação e 
rastreabilidade dos 
materiais 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

 
7.3 

 
• Os nomes dos operadores e suas 

iniciais em cada etapa concluída?  
 
• O resultado da análise de RI? 
• Os resultado de CQ? 

   

7.4 
Rótulos 

 

Há um procedimento para garantir 
que somente os rótulos corretos 
sejam aplicados aos produtos 
(incluindo rótulos temporários)?  
Explique a metodologia. 
 
Caso a rotulagem temporária seja 
requerida antes que os rótulos finais 
possam ser colocados, esses rótulos 
incluem (no mínimo) as informações 
a seguir? 
 
• Nome do produto e código 

do produto? 
• Número do lote e data da 

produção?  
• Quantidade (somente para 

contêineres de granéis)?  
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8. 

 
Projeto de equipamentos para 
melhorar a eficiência de limpeza  

Sim Não Comentários/Planos de ação 
propostos 

 
8.1 
Tubulações 

 
Os equipamentos técnicos estão 
alinhado do piso superior ao piso 
inferior, sem tubulações em forma 
de U na linha de fabricação, onde 
o material poderia ficar retido? 
 
As tubulações têm inclinação 
para facilitar a drenagem? 
 
As tubulações têm válvulas nos 
pontos mais baixos para facilitar a 
drenagem?  
 
As tubulações foram projetadas de 
modo a serem evitados raios de 
curvatura pequenos (especialmente 
em unidades de produção de sólidos 
e dispersíveis), de modo a minimizar 
os riscos de retenção de material?  
 
As tubulações contam com portas de 
acesso suficientes para facilitar o 
acesso de equipamentos de limpeza 
e permitir inspeções visuais?  

   

8.2 
Equipament
os técnicos 

As linhas de formulação e 
embalagem estão equipadas 
com instalações de limpeza CIP?  
 
Você aplica um processo 
automatizado de limpeza, 
controlado por um Sistema de 
Controle de Processos?  
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8. 

 
Projeto de equipamentos para 
melhorar a eficiência de limpeza 

Sim Não Comentários/Planos de ação 
propostos 

8.2 As estações de descarga e 
embalagem são fechadas (ou seja, em 
seus próprios compartimentos) e, no 
caso dos pós, equipadas com pré-
filtros dedicados?  
 
Os equipamentos técnicos 
(reatores, moinhos, secadores, etc.) 
tem:  
 
• Portas de acesso suficientes para 

facilitar o acesso de equipamentos 
de limpeza e permitir inspeções 
visuais?  

 
• Superfícies internas à prova de 

corrosão e lisas para evitar a 
retenção de produtos?  

 
• Espaços circunvizinhos adequados e 

pontos de desmontagem lógicos, 
equipados com conexões rápidas 
para permitir desmontagem e 
inspeção rápidas?  

   

 
8.3 
Mudança na 
configuração 
de 
equipament
os 

 
Quando a configuração da unidade 
de produção é alterada (p. ex., novos 
aparelhos, diferentes tanques 
[maiores ou menores],  linha de 
envase, mudança na geometria da 
tubulação), as medidas a seguir são 
tomadas? 
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8. 

 
Projeto de equipamentos para 
melhorar a eficiência de limpeza 

Sim Não Comentários/Planos de ação 
propostos 

 
8.3 

 
• Os clientes são informados por 

escrito sobre a mudança de 
configuração?  

 
• Os procedimentos de limpeza são 

revalidados e ajustados, se 
necessário?  

   

 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
Outros aspectos de 
revenção de Contaminação 

Sim Não Comentários/Planos de 
ação propostos 

9.1 Os derramamentos são retornados    

 ao processo? 
 

9.2 O cliente é informado quando 
 o material não atende 
 à especificação do produto final e 
 o retrabalho ou a mistura desse 
 material pode ser uma alternativa? 

 

9.3 O retrabalho de material fora de 
especificação é feito seguindo um procedimento 
aprovado pelo cliente e  
com sua autorização 
por escrito para cada 
ocorrência? 
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31 de outubro de 1996

NOTIFICAÇÃO 96-8 DA REGULAMENTAÇÃO SOBRE PESTICIDAS (PR)

NOTIFICAÇÃO PARA FABRICANTES, FORMULADORES, PRODUTORES E 
REGISTRANTES DE PESTICIDAS

ATENÇÃO: Pessoas responsáveis pelo registro de produtos pesticidas

ASSUNTO: Níveis toxicologicamente significativos de ingredientes ativos de 
pesticidas

Esta notificação estabelece a interpretação da Agência de Proteção Ambien-
tal (EPA) sobre o termo “toxicologicamente significativo” no que se refere 
à aplicação de contaminantes de pesticidas que também são ingredientes 
ativos de pesticidas.  Esta notificação fornece níveis de concentração ba-
seada em risco desses contaminantes, que são, de modo geral, considerados 
como toxicologicamente significativos. Estas concentrações são definidas de 
acordo com o tipo de pesticida que está contaminado e com a categoria do 
pesticida do contaminante. Conforme disposto pela regulamentação, os re-
gistrantes devem reportar à EPA contaminações que excedam os níveis toxi-
cologicamente significativos. Esta notificação determina os procedimentos 
para reportar tais contaminações.

Apêndice C – Notificação 96-8 da Regulamentação sobre 
Pesticidas (PR)

Aviso Legal
A tradução do Aviso Regulatório de Pesticidas do documento EPA 96-8, de 
31 de Outubro de 1996, não foi verificado ou aprovado pelo escritório de 
Programa de Pesticidas da agência de Proteção Ambiental. Os contribuin-
tes deste livro acreditam que a tradução esta correta e fornecida de boa 
fé. Porém, garantias, expressa ou implícita, não é dado pelos autores, a As-
sociação Européia de Proteção de Cultivo, Croplife Internacional ou suas 
empresas membros. Aqueles que utilizarem esta tradução, devem usar seu 
julgamento independente, avaliando e assumindo a informação oferecida. 
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Os seguintes cenários de contaminação estão excluídos desta notificação:

(1)	 raticidas	como	contaminante	e/ou	produto	contaminado;

(2) pesticidas microbianos e bioquímicos fabricados em fermentadores que  
	 estejam	contaminados	por	ingredientes	ativos	de	pesticidas	microbianos;	e

(3) pesticidas de plantas contaminados com outros ingredientes ativos de  
 pesticidas de plantas.

A EPA gostaria de esclarecer que a posição anterior da agência sobre níveis 
toxicologicamente significativos de impurezas que também são AIs se aplica 
a pesticidas que estão isentos desta notificação. Em outras palavras, qual-
quer nível de contaminante nestas três categorias isentas é considerado po-
tencialmente toxicologicamente significativo e deve ser reportado à EPA.

I. HISTÓRICO
A EPA exige que todas as impurezas de significância toxicológica sejam  
reportadas e aceitas como parte do registro de produtos (40 CFR 158.167). 
A EPA também exige que os registrantes proponham limites superiores  
certificados para impurezas toxicologicamente significativas em ingredientes  
ativos de grau técnico ou produtos produzidos por um sistema integrado 
(40 CFR 158.175), e pode exigir limites superiores certificados para outras 
impurezas.
Na época em que a EPA promulgou estas regulamentações, ela não esta- 
beleceu critérios quantitativos para determinar se uma impureza era  
toxicologicamente significativa ou não. Em vez disso, a EPA adotou a po-
sição de que qualquer nível de um ingrediente ativo que seja uma impure-
za ou um contaminante em outro produto é potencialmente toxicologica-
mente significativo e deve ser reportado à agência. Caso a ocorrência dessa  
impureza não seja reportada, isso constituirá uma infração à FIFRA seção 12 
(a)(1)(C) (a composição do produto difere daquela registrada na agência).

A agência deixou claro, na ocasião em que promulgou suas regulamentações 
de prestação de informação atuais, que sua interpretação do termo toxicolo-
gicamente significativo poderia estar sujeita a aperfeiçoamentos adicionais, 
à medida que novas informações sobre impurezas se tornassem disponíveis 
para a agência. Com base na análise conduzida durante a elaboração desta 
notificação, a agência agora determinou que, para certos pesticidas (ver 
Seção IV abaixo), ela pode estabelecer critérios quantitativos geralmente  
aplicáveis para determinar a significância toxicológica de contaminantes que 
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também são ingredientes ativos. Por esse motivo, a EPA está hoje refinando 
a sua interpretação do termo “toxicologicamente significativo”.

Na Seção IV desta notificação, a EPA estabelece níveis baseados em risco 
nos quais os ingredientes ativos que são contaminantes são geralmente 
considerados “toxicologicamente significativos”. Para os fins desta notifi-
cação, um contaminante é definido como um ingrediente ativo que não está  
acuradamente listado na declaração confidencial da fórmula do produto, 
nem listado na discussão de impurezas Esta notificação trata apenas de  
impurezas	 que	 também	 são	 ingredientes	 ativos;	 a	 posição	 da	 EPA	 	 sobre	
outras impurezas não mudou.
Além disso, nada nesta notificação altera as condições delineadas na Política 
de Aplicação para  Pesticidas a Granel (Política de Granéis), datada de 11 de 
julho de 1977 e retificada em 4 de março de 1991. A Política de Granéis é 
uma parte importante da aplicação da norma 40 CFR Parte 158 a pesticidas 
a granel em estabelecimentos de reembalagem/recarga (frequentemente, 
revendedores varejistas). Especificamente, a posição da EPA de que ambas as 
partes (o registrante e o reembalador) são responsáveis pela integridade do 
produto, conforme estabelecido na Política de Granéis permanece a mesma.

II. OBJETIVOS
•	A	 EPA	 determinou	 que	 esta	 interpretação	 sobre	 contaminação	 cruzada	 
 deve:
•	Reconhecer	que	a	contaminação	cruzada	é	uma	realidade	e	que	nem	toda	 
 contaminação cruzada é problemática.
•	Estabelecer	 um	 padrão	 claro,	 que	 possa	 ser	 prontamente	 aplicado	 da	 
	 mesma	forma	pela	EPA/pelos	Estados	e	pelo	setor	regulamentado;
•	Assegurar	que	a	contaminação	cruzada	permitida	não	apresente	efeitos	 
 adversos impróprios.
•	Minimizar	o	tempo	e	o	custo	envolvidos	com	documentações	para	a	EPA	e	 
	 os	registrantes;	
•	Manter	a	responsabilidade	de	prestação	de	contas	pelo	produto	desde	o	 
	 registrante	até	o	usuário	final;	e
•	Não	excluir	soluções	de	mercado/particulares	para	corrigir	problemas	que	
 surjam.
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III. ABORDAGEM
A EPA decidiu que uma abordagem baseada em risco provavelmente  
atenderia a estes objetivos.  A EPA considerou os riscos para vários endpoints, 
incluindo a saúde humana, alimentos adulterados, contaminação da água 
subterrânea e efeitos ecológicos para determinar quais destes endpoints  
seriam mais sensíveis à contaminação cruzada e que níveis de contaminação 
cruzada poderiam ser tolerados e permanecer, de modo geral, proteti-
vos à saúde humana e ao meio ambiente. Para cada um desses endpoints, 
uma análise foi realizada para avaliar um cenário razoável de pior caso ou 
uma gama de cenários potenciais, para averiguar se uma concentração de  
contaminante geralmente protetora total poderia ser determinada.

A EPA agrupou contaminantes e pesticidas em categorias diferentes (veja 
a tabela na seção IV) para produzir um esquema de concentrações toxico-
logicamente significativas. Os seguintes endpoints foram considerados. Na 
maioria dos casos, a fitotoxicidade para as plantas-alvo é o endpoint mais 
sensível e, portanto, o fator limitante na determinação da significância  
toxicológica.

Efeitos sobre a saúde humana: Pelo fato de a contaminação cruzada causa-
da por um AI específico ser mais provavelmente um evento intermitente, a  
exposição de curta duração é mais provável. Portanto, a EPA se concentrou nos 
riscos potenciais para indivíduos que manuseassem produtos contaminados.  
As análises destes riscos para a saúde humana mostram que os riscos agudos  
para seres humanos nos níveis de contaminação cruzada permitidos por 
esta interpretação são desprezíveis. Embora a contaminação intermitente  
seja o cenário mais provável para a contaminação cruzada, é possível que o 
mesmo AI contaminante esteja presente em um pesticida específico por um 
longo período de tempo. As análises da EPA indicam que a exposição crônica  
à contaminação cruzada tem poucas chances de apresentar um risco não 
razoável à saúde humana. A EPA também considerou a contaminação em 
pesticidas aplicados ao corpo humano (por exemplo, repelentes de insetos) 
e concluiu que os riscos de contaminação cruzada para estes pesticidas no 
nível estabelecido nesta notificação são desprezíveis.

Alimentos adulterados: Teoricamente, um contaminante poderia deixar  
resíduos em alimentos ou rações, para os quais ainda não foi estabeleci-
da tolerância ou que estejam acima de uma tolerância estabelecida. Nesse 
caso, o alimento ou ração estariam adulterados nos termos da Lei Federal de  
Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. A análise da EPA indica que esta é 
uma ocorrência altamente improvável. Além disso, como a contaminação 



139

cruzada com um AI específico acontece intermitentemente e em níveis 
baixos, a EPA acredita que a exposição potencial e o risco alimentar de  
resíduos de contaminantes não reportados nos termos desta notificação  
seriam desprezíveis.

Água subterrânea: A possibilidade de contaminação das águas subterrâ-
neas foi levantada como uma questão de interesse potencial em locais com  
terrenos arenosos e aquíferos rasos. O Departamento de Agricultura e  
Serviços ao Consumidor (DACS) da Flórida conduziu um exercício preliminar  
de modelagem do aquífero, adotando hipóteses conservadoras com re-
lação à capacidade de lixiviação, à meia-vida de pesticidas e à dosagem de  
aplicação de produto. A EPA aceita a conclusão do DACS da Flórida de 
que, enquanto a contaminação do aquífero é possível, ela representa uma  
preocupação mínima porque os AIs de pesticidas como contaminantes nos 
níveis permitidos por esta notificação têm pouca probabilidade de atingir o 
aquífero em concentrações que poderiam apresentar um risco significativo 
para a saúde humana.

Efeitos ecológicos/fitotoxicidade: Com base em uma revisão preliminar de 
efeitos ecológicos potenciais a partir da contaminação cruzada (por exemplo,  
riscos para aves, organismos aquáticos e plantas), a EPA acredita que a  
toxicidade das plantas, ou fitotoxicidade, é o endpoint mais sensível, dadas as 
concentrações relativamente baixas de contaminantes que são consideradas.  
A EPA acredita que prejuízo por fitotoxicidade oferece o maior potencial 
para danos ecológicos. As análises de fitotoxicidade da EPA se concentram 
na aplicação direta do produto contaminado em plantas terrestres, uma vez 
que este cenário representa um nível mais alto de exposição que outras rotas 
de exposição, como o deslocamento superficial e a deriva fora do alvo.

A EPA conduziu várias análises de risco baseadas em fitotoxicidade como 
endpoint de interesse para determinar os níveis toxicologicamente signifi-
cativos apropriados. Essas análises estão apresentadas em um documento 
técnico de apoio. (Ver Seção VII sobre como obter mais informações).

Justificativas para não incluir certos pesticidas microbianos e bioquímicos 
e pesticidas de plantas: Muitos pesticidas microbianos e certos pesticidas  
bioquímicos são fabricados em fermentadores. Uma fonte provável de  
contaminação de pesticidas surge quando um fermentador é usado tam-
bém para a produção de um ingrediente ativo de um pesticida microbiano  
diferente. Critérios quantitativos não são apropriados para determinar 
se ingredientes de pesticidas microbianos ativos são contaminantes de  
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“importância toxicológica”. Isso acontece porque micro-organismos podem 
se multiplicar no ambiente, especialmente em associação com hospedeiros 
de pragas-alvo. Os critérios que consideram de 20 ppm a 1000 ppm como 
“níveis toxicologicamente significativos” (Seção IV), quando aplicados ao  
ingrediente ativo de um pesticida microbiano, poderiam permitir a presença 
de milhares a milhões de micro-organismos contaminantes por grama ou 
mililitro de pesticida. Não se pode assumir que tais níveis de contaminação 
sejam de toxicidade insignificante, especialmente para organismos não alvo.

A EPA está desenvolvendo uma política para supervisão normativa de  
pesticidas de plantas, o que inclui definir o escopo da supervisão. Portanto,  
qualquer determinação da aplicabilidade dos critérios quantitativos de  
significância toxicológica a pesticidas de plantas deverá ser feita uma vez 
que	a	regra	para	pesticidas	de	plantas	seja	finalizada.	Quando	os	candidatos/
registrantes submetem voluntariamente pesticidas de plantas à regulamen-
tação da EPA, a prestação de informações, conforme discutido na Seção V  
desta Notificação, continua aplicável, a menos que seja de outro modo  
alterado pela regulamentação.
 

IV. NÍVEIS TOXICOLOGICAMENTE SIGNIFICATIVOS DE CONTAMINAÇÃO
A tabela a seguir define os níveis de contaminantes que a EPA geralmen-
te considera toxicologicamente significativos. Especificamente, a presença 
de um contaminante em uma concentração maior que a concentração  
especificada na tabela será geralmente considerada como toxicologicamente  
significativa. Cada contaminante deve ser considerado individualmente.

Os níveis toxicologicamente significativos se aplicam a todos os produtos 
registrados que são vendidos ou distribuídos, a despeito de a embalagem 
ser não recarregável (isto é, “produto embalado”) ou recarregável (isto é,  
“produto a granel”). Os níveis toxicologicamente significativos não se  
aplicam a produtos que não são vendidos ou distribuídos, como misturas em 
tanques nos equipamentos de aplicação do usuário final.
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Toxicologically Significant Levels of Contaminants (1,2)

Categoria Tipo de contaminante Tipo de pesticida Nível Toxicologicamente
  contaminado Significativo (3) (ppm)(4)

Inseticida (5),  
fungicida,  
moluscicida ou  
nematicida em...

Herbicida,	regulador	
de crescimento de 
plantas, desfolhante 
ou dessecante em...

Qualquer	pesticida	
(6) que não seja um 
herbicida de baixa 
taxa de aplicação (7) 
em...

Herbicida	de	taxa	
normal (8), regulador 
de crescimento de 
plantas, desfolhante 
ou dessecante em...

Qualquer	pesticida	
(6) em...

Herbicida	de	taxa	
normal, regulador 
de crescimento de 
plantas, desfolhante 
ou dessecante em...

Herbicida	de	baixa	
taxa de aplicação 
em...

Herbicida	de	baixa	
taxa de aplicação 
em...

Herbicida	de	baixa	
taxa de aplicação 
em...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Qualquer	inseticida,	 
fungicida, moluscicida, 
nematicida, herbicida, 
regulador de crescimento  
de plantas, desfolhante  
ou dessecante.

Qualquer	pesticida	(6)	em	
que o contaminante seja 
aceito para uso em todos 
os locais onde o produto é 
rotulado.

Qualquer	pesticida	
antimicrobiano.

Qualquer	herbicida,	
regulador de crescimento 
de plantas, desfolhante ou 
dessecante.

Um pesticida (6) aplicado no 
corpo humano.

Qualquer	inseticida,	
fungicida, moluscicida ou 
nematicida.

Um herbicida de baixa taxa 
de aplicação.

Um herbicida de taxa 
normal, regulador de 
crescimento de plantas, des-
folhante ou dessecante.

Um pesticida (6) que não 
seja herbicida, regulador 
de crescimento de planta, 
desfolhante ou dessecante.

1000

1000

1000

250

100

100

Nível de quantificação 
(9) ou 100 ppm, o que 

for mais alto.

Nível de quantificação 
(9) ou 20 ppm, o que 

for mais alto

Nível de quantificação 
(9) ou 1 ppm, o que 

for mais alto
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Notas: 

(1) Para os fins desta notificação, um contaminante é definido como um  
 ingrediente ativo que não está na declaração confidencial da fórmula do  
 produto, nem listado na discussão de impurezas
(2) Os seguintes cenários de contaminação estão excluídos desta  
 notificação:
	 a)	 raticidas	como	contaminante	e/ou	produto	contaminado;	
 b) pesticidas microbianos e bioquímicos fabricados em fermentadores  
  que estejam contaminados por ingredientes ativos de pesticidas  
	 	 microbianos;	e
 c) pesticidas de plantas contaminados com outros ingredientes ativos  
  de pesticidas de plantas. A EPA gostaria de esclarecer que a posição  
  anterior da agência sobre níveis toxicologicamente significativos de  
  impurezas que também são AIs se aplica a pesticidas que estão isentos  
  desta notificação. Em outras palavras, qualquer nível de contaminante  
  nestas três categorias isentas é considerado potencialmente toxicolo- 
  gicamente significativo e deve ser reportado à EPA.
(3) Essa coluna apresenta o nível toxicologicamente significativo, isto é, a  
 concentração na qual, ou acima da qual, a EPA considera o contaminante  
 como toxicologicamente significativo.
(4) A concentração é determinada em ppm com base na proporção entre a  
 massa do contaminante e a massa do produto formulado.
(5) A definição de insetos da FIFRA inclui ácaros e outros artrópodes que  
 não são classificados pela nomenclatura científica como “insetos”. Ver  
 FIFRA Seção 2(o).
(6) As expressões “qualquer pesticida” e “um pesticida” não incluem os  
 pesticidas que estão especificamente isentos desta notificação, conforme  
 descrito na Nota 2 acima.
(7) Para os fins desta notificação, um herbicida de baixa taxa de aplicação é  
 definido como aquele com uma taxa máxima de aplicação de AI  
 identificada no rótulo menor ou igual a 0.5 libra AI/acre (560 g AI/ha).  
 Esta definição incluir produtos com AIs que são inibidores de  
 aminoácidos ou inibidores de ALS, incluindo, entre outros, sulfonilureias, 
 imidazolinonas e triazolopirimidinas.
(8) Para os fins desta notificação, um herbicida de taxa normal é definido  
 como um aquele com uma taxa de aplicação máxima de AI identificada  
 no rótulo maior que 0.5 libra AI/ acre (560 g AI/ha).
(9) Para fins desta notificação, o nível de quantificação é aquele que pode  
 ser obtido pela EPA ou seu representante designado (State Lead Agency)  
 usando um método analítico adequado fins de aplicação da norma no  
 momento em que a análise é executada.
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Para as categorias 7, 8 e 9, o nível de quantificação está incluído na tabela  
porque a EPA não tem atualmente métodos analíticos para detectar e  
quantificar esses AIs em outros produtos em concentrações tão baixas quanto  
100 ppm para a categoria 7 (ou mais baixas para as categorias 8 e 9). A 
EPA não tem a intenção de estabelecer um padrão que não possa exigir a 
aplicação. Ao mesmo tempo, a EPA não deseja estabelecer um padrão que 
mude constantemente ao longo do tempo, conforme os métodos analíticos 
são continuamente aperfeiçoados. Portanto, o padrão da categoria 7 é o 
nível de quantificação até o momento em que o limite de quantificação 
cair abaixo de 100 ppm. O padrão, então, seria de 100 ppm, que é o limite 
baseado na importância toxicológica. Para fins desta notificação, o nível de 
quantificação é aquele que pode ser obtido pela EPA ou seu representante 
designado (State Lead Agency) usando um método analítico adequado para 
fins de aplicação da norma no momento em que a análise é executada.

Ao selecionar os níveis na tabela, a EPA tentou atingir um equilíbrio razoável  
entre a maior proteção e considerações de custo/ônus. Se a experiência  
futura indicar que esses valores não são suficientemente protetivos, a  
Agência pode considerar apropriado modificar esses níveis de importância 
toxicológica.

A EPA acredita que os valores na tabela são, de modo geral, protetivos para 
a maioria das combinações de contaminantes/produtos. Entretanto, como é  
impraticável considerar cada permutação potencial de contaminante/produto,  
é possível que efeitos adversos ocorram mesmo quando a contaminação está 
presente a concentrações abaixo dos valores da tabela.

A agência reconhece que esses padrões não evitarão a ocorrência de todos 
os	possíveis	efeitos	adversos;	este	não	é	um	padrão	de	risco	zero.	Por	exem-
plo, a EPA está ciente de uma situação em que um herbicida de taxa normal  
contaminou um inseticida a níveis abaixo de 100 ppm (conforme estabelecido  
na Categoria 6), causando danos às plantas.  A agência continuará a lidar 
com tais situações usando outras ferramentas normativas, incluindo a Seção 
6(a)(2) da FIFRA.

Assim, esta notificação não exime candidatos nem registrantes da exigência  
de submeter à EPA informações factuais sobre os efeitos adversos não  
razoáveis de um pesticida nos termos da seção 6(a)(2) da FIFRA e das  
regulamentações da EPA na norma 40 CFR 152.50(f)(3). Se um candidato 
ou registrante tiver informações factuais não reportadas anteriormente à 
EPA, indicando que um contaminante em um produto pode oferecer risco 
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à saúde humana ou ao meio ambiente em concentrações mais baixas que  
aquelas especificadas na tabela acima, essas informações devem ser fornecida  
à EPA. A falha em fornecer essa informação dentro de um prazo razoável 
constitui infração às Seções 12(a)(2)(B)(ii) e 12(a)(2)(N) da FIFRA. Além disso, 
a distribuição ou venda de qualquer produto contendo um contaminante 
não reportado que exceda os níveis identificados nesta notificação constitui 
infração à Seção 12(a)(1)(C) (composição diferente) da FIFRA.

V. O QUE OS REGISTRANTES DEVEM FAZER
A. NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE O NÍVEL TOXICOLOGI-
CAMENTE SIGNIFICATIVO
Se um candidato ou registrante sabe ou tem razões para acreditar que um 
contaminante que a EPA consideraria toxicologicamente significativo (isto 
é, um AI a uma concentração igual ou maior do que o nível apropriado da 
tabela) pode estar presente, ele deve incluir uma discussão detalhada sobre 
a possível formação da impureza e as quantidades em que ela pode estar 
presente, de acordo com a 40 CFR 158.167(c). A EPA, então, tomará a decisão 
normativa sobre aprovar ou não o registro ou a retificação para permitir a  
venda e distribuição do produto de acordo com a FIFRA. A venda ou  
distribuição de um pesticida que atinja ou ultrapasse o nível toxicologica- 
mente significativo antes que a EPA aprove a retificação do registro seria 
uma infração. A prestação de informação é exigida a despeito de onde 
se espera que a contaminação irá ocorrer nos processos de produção e  
distribuição. Conforme apontado no preâmbulo às regulamentações da  
norma 40 CFR 158.167, não se exige que os formuladores que utilizam  
materiais registrados procurem informações sobre a identidade ou nível de 
impurezas nos produtos técnicos registrados por eles adquiridos. A Agência 
sabe que essas informações podem não ser do conhecimento do formulador.

Para enviar uma discussão detalhada de acordo com a 40 CFR 158.167(c), um 
candidato ou registrante deve informar à EPA:
(1) a identidade do contaminante e
(2) a concentração em que ele pode estar presente. As informações devem  
 ser enviadas à EPA como se segue.

Pelo correio:
Document Processing Desk (PM Team #) Office of Pesticide Programs (7504C)
U.S. Environmental Protection Agency 401 M Street, S.W. Washington, D.C. 
20460-0001
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Por serviço de courier:
Document Processing Desk (PM Team #) Office of Pesticide Programs (7504C)
U.S. Environmental Protection Agency Room 266A, Crystal Mall 2 1921  
Jefferson	Davis	Highway	Arlington,	VA	22202-4501.
 

B. NÍVEL DE CONTAMINANTE INFERIOR AO NÍVEL TOXICOLOGICAMENTE 
SIGNIFICATIVO  
Se um candidato ou registrante souber ou tiver motivo para acreditar que 
um contaminante pode estar presente a uma concentração menor que 
o nível toxicologicamente significativo, não é necessário reportar essa  
informação à EPA. Observe que, se um produto for distribuído ou vendido 
com níveis de contaminação iguais ou superiores ao nível toxicologicamente  
significativo, esse produto estará infringindo a FIFRA, a despeito do  
conhecimento do registrante.

No entanto, efeitos adversos ainda podem ocorrer abaixo das concentrações  
“toxicologicamente significativas” estabelecidas nesta notificação.  
Lembra-se aos registrantes que eles são responsáveis por reportar efeitos  
adversos de acordo com a FIFRA Seção 6(a)(2). Se um candidato ou registrante  
tiver informações factuais não reportadas anteriormente à EPA, indican-
do que um contaminante em um produto pode oferecer risco à saúde 
humana ou ao meio ambiente em concentrações mais baixas que aquelas  
especificadas na tabela acima, essas informações devem ser fornecida à EPA. 
Não enviar essas informações dentro de um prazo razoável constitui infração 
às Seções 12(a)(2)(B)(ii) e 12 (a)(2)(N) da FIFRA.

Esta notificação não tem a intenção de eximir os registrantes das responsa- 
bilidades que possam existir nos termos de leis estaduais decorrentes de  
danos causados por contaminantes.

Conforme observado acima, esta notificação tem a intenção de informar aos 
registrantes a interpretação do termo “toxicologicamente significativo” que 
a Agência pretende aplicar na implementação das disposições da norma 40 
CFR Parte 158. Ela não se destina à, nem pode ser considerada para efeito da 
criação de direitos executáveis por nenhuma parte em litígios com os Estados 
Unidos. Os funcionários da EPA podem agir em discordância com a diretriz 
quando as circunstâncias indicarem que um contaminante tem significância 
toxicológica a níveis diferentes daqueles estabelecidos nesta notificação.
A EPA tomará as providências normativas necessárias para assegurar que os 
níveis de contaminação em um produto não causem efeitos adversos não 
razoáveis à saúde humana ou ao meio ambiente.
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VI. DATA DE VIGÊNCIA
Esta notificação entra em vigor imediatamente.

VII. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os comentários do público recebidos sobre a interpretação proposta, o  
resumo dos comentários e o documento de resposta, e o documento de 
suporte técnico para esta notificação estão disponíveis no dossiê público 
sob o número de documento “OPP-00424”. O dossiê público fica localizado 
no seguinte endereço: Public Docket and Freedom of Information Section, 
Field Operations Division, Office of Pesticide Programs, U.S. Environmental  
Protection Agency (7506C), Room 1132, Crystal Mall #2, 1921 Jefferson  
Davis	Highway,	Arlington,	Virginia,	22202.
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