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Prevenção de Contaminação
Objetivos da CropLife International e de suas empresas-

membro:  
• A contaminação de produtos para proteção de cultivos com 

ingredientes ativos estranhos pode ter consequências graves.

• Ingredientes ativos dos produtos anteriores fabricados na mesma 
unidade são tipicamente a fonte desses contaminantes.

• Os especialistas em Integridade de Produtos das empresas-membro 
da CropLife International desenvolveram um livreto sobre 
“Prevenção de Contaminação na Fabricação de Produtos para 
Proteção de Cultivos” com:
- Diretrizes e 
- Melhores Práticas em todos os passos da fabricação

- Este livreto define a norma da indústria que deve ser implementada em 
toda a indústria: em todas as unidades das empresas-membro e seus 
parceiros em fabricação externa
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Por que a Prevenção de Contaminação
é tão importante?

Ingredientes ativos estranhos (impurezas residuais) podem:
 Causar danos ao cultivo,
 Colocar em risco espécies não-agrícolas benéficas, como 

polinizadores
 Apresentar riscos à saúde ou riscos ambientais,
 Infringir requisitos legais e outras legislações.
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Novo na quarta edição do livreto CPMCPP

Os novos tópicos-chave incluem capítulos 
ampliados ou completamente novos sobre:
Armazenamento,
Recomendações sobre como executar um 

processo de Avaliação de Risco,
Melhoria das diretrizes de rotulagem,
Abordagem do cálculo dos Limites Aceitáveis de 

Contaminação (ACLs) que garantem que o nível de 
resíduos de ingredientes ativos não listados fique 
abaixo do MRL exigido.
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real 

A situação: 
 Pedido urgente de um fungicida para tratamento de bulbos
 Produto formulado
 A mangueira flexível sem rótulo usada para transferência, antes 

continha herbicida
 O tratamento do cultivo fracassou
 Denúncia apresentada, processo caro e cliente perdido
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real

A situação:
 Herbicida de solo foi precedido por um herbicida de folhas largas 

'altamente ativo'
 Procedimento de limpeza não seguido
 Limpeza realizada em dois turnos diferentes
 A produção começou sem drenar o rinsado 
 Herbicida usado em rosas em vasos, clorose grave (descoloração das 

folhas), sete processos caros e retrabalho exaustivo
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real

A situação:
 O teor de resíduos não pôde ser determinado devido à pane em 

equipamentos analíticos
 Tomou-se a decisão de continuar a produção com aprovação do 

gerenciamento de mudança
 Análise subsequente determinou resíduo acima do limite de limpeza
 A soja tratada não germinou, causando múltiplos processos caros

2000 ppm
vs

1000 ppm
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real 

A situação:
 Um ingrediente ativo com ponto de fusão alto exigiu o uso de trocador de calor 

durante a formulação.
 A limpeza não incluiu o trocador de calor, pois não era necessário para a próxima 

formulação.
 Cinco semanas depois, a próxima formulação que exigia trocador de calor 

foi contaminada porque o trocador de calor não havia sido limpo.
 O lote teve que ser descartado


Não contorne 
equipamentos 
durante os 
passos de 
limpeza
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real

A situação:
 O fungicida foi embalado depois de um potente inseticida
 Utilizou-se o limite padrão de EPA para change-over (<1000 

ppm)
 Não se deu consideração aos riscos ecotoxicológicos
 Ocorreu morte maciça de insetos predatórios

O limite padrão é 
sempre 

suficientemente 
baixo?
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real

A situação:
 Por engano, um operador conectou e transferiu uma formulação (o 

vaso precisa ficar bloqueado se não estiver em uso)
 O operador não contou a ninguém sobre o erro
 Milhares de litros de produto tiveram que ser recolhidos e destruídos
 A formulação errada transferida era extremamente tóxica para 

insetos benéficos
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Prevenção de Contaminação
Exemplo de um Incidente Real

A situação:
 Enquanto um herbicida para milho estava sendo embalado, um operador 

notou uma cor incomum e a embalagem foi interrompida
 Foi tirada uma nova amostra do material e detectou-se um ingrediente 

ativo inesperado
 A linha de embalagem compartilhou uma purga de nitrogênio com outra 

linha de produção
 A purga estava aberta quando ocorreu uma transferência na outra linha, 

resultando em material sendo desviado para o herbicida para milho
Se não parece normal, pare!
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Prevenção de Contaminação

Avaliações de risco 
documentadas

Separação de herbicidas e 
não herbicidas

Evite reciclagem ou reprocessamento Rotulagem clara

Procedimentos de limpeza 
e métodos analíticos

O que é necessário?
A aplicação dos seguintes requisitos 
em unidades de produção múltipla irá 

mitigar os riscos
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Prevenção de 
Contaminação

O que é necessário?

Definir Limites de 
Limpeza Residual

Manutenção de contêineres 
recarregáveis

Rapidez na Limpeza O equipamento portátil 
deve ser dedicado

Avaliar vasos em comum 
de matérias-primas

Outros requisitos

1,000 1,000 1,000 67 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 100 100 1,000 NA 1.0 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 67 100 500 NA 1.0 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 33 100 1,000 NA 1.0 1,000 1,000

NA 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000
NA
NA 1,000 1,000 100 100 500 1,000 1.0 1,000 1,000
NA 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000
NA 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 119 NA 417 833 20 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 167 NA 833 1,000 20 1,000 1,000

NA
1,000 1,000 1,000 250 NA 1,000 1,000 20 1,000 1,000

NA
1,000 1,000 1,000 250 NA 1,000 1,000 20 1,000 1,000

NA
1,000 1,000 1,000 250 NA 1,000 1,000 20 1,000 1,000

NA
1,000 1,000 1,000 50 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 50 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 1.0 1,000 1,000
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Prevenção de Contaminação

Aplicação de requisitos 
e Melhores Práticas

Disponibilidade de 
Recursos

Confidencialidade das    
Informações Trocadas

Treinamento e
Conscientização 

Boa organização e 
limpeza Garantir

O que a gerência precisa fazer?
Os requisitos se aplicam às empresas associadas à CropLife International e seus 

fabricantes externos.
Indicado um Especialista 

da Empresa
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Os Detalhes 
…

 Elementos da Avaliação de Risco
 Determinação do nível de limpeza
 Práticas de Fabricação
 Limpeza da Unidade de Produção
 Análise de Impurezas 

Residuais

Os slides a seguir descrevem o "como fazer" 
específico para cada elemento de prevenção de 
contaminação.
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Processo de Avaliação de Risco

• Avaliação de Risco inicial
– Avaliação de falhas potenciais

• Gravidade
• Ocorrência
• Detecção

– Número de Prioridade do Risco (RPN-
ranking do risco individual)

• Ações acordadas
• Reavaliação dos riscos
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RPN - Ranking do risco individual
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Número da Prioridade do Risco (RPN) 

1 a 30 
Uma avaliação de risco com RPN na faixa de 1 a 30 resulta em um campo verde. Não são necessários controles 
adicionais, a menos que possam ser implementados com recursos limitados (em termos de tempo, fundos 
e/ou esforços). Atribui-se baixa prioridade a ações para reduzir ainda mais o impacto. Devem ser tomadas 
providências para garantir a manutenção dos controles. No entanto, aconselha-se avaliação periódica de 
quaisquer desvios no processo. 

31 a 99 

Uma avaliação de risco resultando em RPN na faixa de 31 a 99 resulta em um campo amarelo.  A primeira 
consideração deve ser baixar o risco até um nível verde. No entanto, os custos das medidas adicionais de 
redução de risco devem ser levados em conta. Devem-se tomar medidas para garantir a manutenção dos 
controles, em particular se o risco estiver associado, por exemplo, às consequências da qualidade, processos 
ou requisitos legais. As melhorias precisam ser documentadas dentro de um prazo rigoroso e documentado. 

100 a 200 

Uma avaliação de risco com RPN variando de 100 a 200 resulta em um campo vermelho, ou seja, esses 
riscos devem ser considerados inaceitáveis. São necessárias melhorias substanciais para baixar os 
riscos no mínimo até um nível amarelo. A atividade de trabalho deve ser interrompida até que sejam 
implementados controles de risco adequados. Se a redução de risco necessária não puder ser 
alcançada, o trabalho não deve ser retomado, devendo continuar proibido e requer consulta com seu 
supervisor e a alta administração. 



Processo de Avaliação de Risco

RPN, after  
completion  
action steps

RPN
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Reavaliação dos riscos restantes

Os riscos 
são 

reduzidos 
até um nível 

aceitável

20

RPN

RPN
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Fabricação Externa
Troca de Informações

O Fabricante Externo deve fornecer os itens abaixo ao próximo cliente:

 Todos os ingredientes ativos de proteção de cultivos manipulados no 
local (pessoa de contato se houver acordos de sigilo)

 Configuração da unidade de produção, documentação de limpeza 
confirmada

 O layout físico que impacta a Prevenção de Contaminação
 Operações em paralelo (focando nos elementos de separação)
 Localidade da fábrica (coordenadas de GPS)

Localidade da Fábrica
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Layout da Unidade

Metosulam  
Mesotrione
S-Metolachlor
Haloxyfop-p-methyl

Lista de Ativos



Fabricação Externa
Troca de Informações

• Solicitante
•
• Provedor
•

• Fabricação 
Externa

• Próximo cliente

• Cliente 
Anterior

• Padrões analíticos *
• Métodos 

analíticos*
• Métodos de 

limpeza*

• Ativo presente em produtos
• NOEL**, ED5 or ED10 de

• produtos seguintes
• Dados de classificação
• Amostra de produtos para 

desenvolver dados de 
NOEL

• Próximo 
Cliente

• Limites de limpeza

*Se for solicitado e disponível para o produto anterior
**NOEL = Sem Nível de Efeito Observável
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Requisitos Mínimos para 
Fabricantes Externos

O cliente é responsável por: O Fabricante Externo é responsável por:

Especificar o métodos para 
chegar ao nível de limpeza 
(produto seguinte ou 
lavagens)

Cooperar em uma auditoria completa para 
Prevenção de Contaminação

Realizar auditorias do site e 
diligência …..

Rastrear materiais e registros para fins de 
rastreabilidade…..

 Certificar-se de que há um acordo claro incluindo expectativas de 
prevenção de contaminação

 Indicar um responsável por Prevenção de Contaminação
 Entender o risco de contaminação em sua unidade
 Consultar detalhes no folheto de Prevenção de Contaminação
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Requisitos Mínimos para Fabricantes Externos
Os pontos a seguir devem ser incorporados ao acordo/contrato entre o cliente e o fabricante externo.

O cliente é responsável por: O Fabricante Externo é responsável por:
Especificar o método para atingir o nível de limpeza 
(produto seguinte ou lavagens)

Colaborar em auditoria completa para Prevenção de Contaminação

Realizar auditorias no local e due diligence Rastrear materiais e registros para fins de rastreabilidade

Usar as informações do cliente anterior somente 
para fins de Prevenção de Contaminação

Indicar um responsável por Prevenção de Contaminação

Informar os Fabricantes Externos dos riscos especiais 
(herbicidas altamente ativos)

Separação das operações com base na avaliação de risco do cliente

Revisar/atualizar contratos ou acordos com as melhores 
práticas em Prevenção de Contaminação

Garantir capacidades analíticas adequadas

Garantir procedimentos de changeover por escrito
Garantir treinamento Prevenção de Contaminação e registro de 
tais treinamentos

Garantir a rotulagem de equipamentos, materiais e recipientes

Obter aprovação de mudanças que impactam na 
prevenção da contaminação

Não reciclar nem devolver amostras ao processo

O retrabalho é aprovado pelo cliente

Manter boa organização e limpeza

Retenção e armazenamento de itens especificados pelo cliente
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Aquisição/Compra de Ingredientes Ativos 
Caso se comprem Ingredientes Ativos, abaixo os itens mínimos a serem 
incluídos no acordo de fornecimento:

 A definição de 'contaminação cruzada' e 'prevenção de contaminação' 
(conforme definido no livreto)

 O produto fornecido deve cumprir todos os requisitos regulatórios
 Chegou-se a um acordo que …

OU
 Qualquer composto não listado no produto fornecido deve ser <

1000 ppm ou menos, no caso de atividade biológica a níveis inferiores
se houver efeitos adversos nos cultivos, usuários e/ou no meio
ambiente.

OU
 Troca de informações para outros ingredientes ativos fabricados na 

mesma linha de produção e de embalagem, e uma matriz de limpeza 
no local (fornecida pelo cliente) e limites de limpeza serão alcançados 
(pelo fornecedor).

 Especificação detalhada de vendas
 Análise química e acordo a respeito de itens no certificado de análise

 Notificação de mudanças no processo

Recomendável completar uma autoavaliação seguida de auditoria
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Separação de Unidades de Produção
Unidade de Produção – combinação de equipamentos para fabricar um produto 
Separação – Nenhum equipamento compartilhado que possa causar contaminação

Ao compartilhar serviços como 
nitrogênio ou ar, medidas para 
evitar refluxo precisam fazer parte 
do projeto.A separação dos equipamentos é 

fundamental para a prevenção da 
contaminação.
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Separação de Unidades de Produção

Não herbicidasPor ex., herbicidas (taxa normal, 
baixa taxa de aplicação, 
altamente ativo), desfolhantes e 
dessecantes

Por e., fungicidas, inseticidas, acaricidas,  
moluscicidas, nematicidas, feromônios, 
ativadores de plantas, PGRs, protetores de 
herbicidas,  rodenticidas, óleos para cultivos, 
adjuvantes, fumigantes, fertilizantes foliares

Para prevenção de contaminação, é 
fundamental ter unidades dedicadas 
para:  Herbicidas e Não herbicidas.
Isso :
 Reduz muito o risco de contaminação,
 Reduz custos de limpeza,
 Reduz paralisações, e
 Reduz o volume de resíduos 

contaminados
Herbicidas
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Separação x Segregação em Depósitos e 
Armazenamento

Separação – Armazenamento de materiais e produtos compatíveis
que, quanto à contaminação, não apresentam risco ou têm baixo risco,
podendo ser armazenados em área comum no mesmo prédio.

Segregação– Armazenamento segregado de materiais e produtos
incompatíveis em que não é permitido contato de diferentes materiais.
Não pode haver equipamentos compartilhados.

Existem vários níveis de segregação com base nas políticas de 
gerenciamento de risco das empresas-membro individuais:

• Armazenamento no mesmo prédio sob o mesmo teto:
 Em diferentes salas divididas por uma parede que vai até o teto,
 Entradas dedicadas e baias de carga/descarga,
 Sem contato / sem portas de conexão com outras salas,
 Sem dutos de ventilação compartilhados nem respiros
 Aspiradores, empilhadeiras dedicados, etc…

• Armazenamento em prédios diferentes não interconectados.
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Separação / Segregação de Matérias-Primas, 
Intermediários, IAs, Parciais e Materiais de Embalagem 
em qualquer um dos passos de Fabricação de CPPs.
Herbicidas (NRH, LARH, HAH) devem ser segregados de 

todos os não-herbicidas
Também é necessário segregação para todas as matérias-
primas, intermediários, formulantes, parciais e materiais de 
embalagem que possam ser potencialmente contaminados 
durante qualquer um dos passos da fabricação e podem ser 
usados para não-herbicidas.

A separação entre Herbicidas (IAs, Intermediários, matérias-
primas, Parciais, etc.) é uma exigência.

• É muito recomendável implementar segregação entre 
Herbicidas Altamente Ativos - HAH (taxa de aplicação < 50 g 
IA/Ha) e  herbicidas com ACL na faixa de ppm baixo, de todos os 
outros herbicidas (NRH e LARH), ou seja, herbicidas com taxa 
de aplicação de ≥ 50 g IA/ha.
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Separação / Segregação de Matérias-Primas, 
Intermediários, IAs, Parciais e Materiais de Embalagem 

em qualquer um dos passos de Fabricação de CPPs
Não-Herbicidas (IAs, Matérias-primas, 
Intermediários, Parciais, materiais de embalagem):

Deve-se implementar Separação entre todos os Não-
Herbicidas (IAs, Matérias-primas, Intermediários, Materiais
de Embalagem, etc).

• Exceções:
 Alta toxicidade para abelhas:

É necessário segregação entre todos os Não-
herbicidas, incluindo todas as matérias-primas. 
 Iscas: Repelência deve ser avaliada.

Pode ser necessária segregação, também da 
formulação da isca acabada
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Armazenamento de Produtos Acabados em sua 
embalagem final de venda, com rótulos 

temporários, ou em contêineres a granel.

Os herbicidas acabados e produtos não-herbicidas 
acabados podem ser armazenados em depósito comum (ou 
seja, o mesmo).

– Não é necessário segregação.

– Entretanto, deve-se garantir Separação Adequada entre os 
produtos acabados.

– Deve-se tomar cuidado para que todos os produtos líquidos 
sejam armazenados nas partes mais baixas para limitar os 
danos causados por recipientes que vazem.
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Capacidade de limpeza
Dois elementos críticos que sempre devem ser avaliados…

1. Projeto da 
unidade de 
produção

(procurar “espaços 
mortos”)

Níveis de 
Limpeza

2. Procedimento de 
limpeza Métodos 

de Limpeza
Documen-

tação 
Analítica
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Determinação do nível de limpeza

Principais informações necessárias para 
calcular os ACLs (níveis de 
limpeza):

 O Nível de Efeito Não Observável (NOEL)
 As taxas de aplicação do produto 

seguinte em todos os cultivos
 Classificação do Aviso de 

Regulamentação de Pesticidas da EPA 
dos EUA 96-8

 Para inseticidas, a abelha LD50
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Dados do NOEL para Herbicidas
NOELs são tipicamente determinados em estudos de estufa

Recomenda-se indicar um 
especialista para calcular os 
níveis de limpeza

A dose e os níveis de efeito 
adverso que serão usados 
como base para os níveis de 
limpeza são determinados em 
estudos de estufa
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Fatores de Segurança e Taxas de Aplicação

Os fatores de segurança nos cálculos do nível de limpeza mitigam 
ainda mais o potencial para efeitos adversos.

Motivos para um fator:
 Tipicamente os estudos são feitos em estufas
 Diferentes variedades de cultivos
 Sobreposição nos campos
 Flutuação de volume de pulverização
 Condições climáticas 


Utilizam-se as maiores 
taxas de aplicação única ou 
sazonal no cálculo dos 
limites de limpeza

35
Edição 2, out/2019



Cálculo do Nível de Limpeza (ACL)

O ACL é inversamente proporcional à Taxa de Aplicação 
(AR)!

3 elementos na equação:
• AR
• NOEL
• Fator de segurança (SF)

Se a formulação anterior de herbicidas contiver 2 ou mais 
ativos, os limites de limpeza para todos os ativos precisam 
ser calculados.

Nível de limpeza [ppm]= 10 × NOEL
6

SF × AR
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O que é ppm?
Na prevenção de contaminação, é costume expressar ACLs em 

ppm.

• ppm significa partes por milhão (um milionésimo)
 em produtos sólidos, um contaminante com um valor de 1 

ppm equivale a:
 1 mg / kg de produto (= um milionésimo de um quilo).

 se o contaminante for um sólido em um produto líquido (com 
densidade de 1,0), 1 ppm equivale a:

 1 mg / litro de produto (= um milionésimo de um litro).

 se o contaminante também for líquido, 1 ppm equivale a:
1 µl / litro ou 1 microlitro / L de produto ( 1 µl = um milionésimo 
de um litro
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Qual é o tamanho de um ppm?
O lado direito deste campo 
foi tratado com um herbicida 
(aplicado a 1,0 L FP/ha).
A aplicação causou danos 
irreversíveis ao cultivo.
Foi possível provar que este 
herbicida estava 
contaminado.

O contaminante: Quantias residuais de um HAH estavam presentes a 0,4 
ppm – uma concentração de 0,4 mg / L do herbicida aplicado.

Mesmo com essa taxa de aplicação muito baixa de 0,4 mg de IA/ha, este 
contaminante causou danos irreversíveis ao cultivo.

Deixando de lado a agricultura por um momento: outra forma de ilustrar 
como é pequena uma milionésima parte: O que é 1 ppm de um ano 
civil? Uma milionésima parte de um ano significa 32 segundos
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O que é um ppb?
• Uma outra unidade usada em nossa indústria e também, 

por exemplo, por autoridades reguladoras:
• ppb
 ppb significa partes por bilhão = 1/1 000 000 000

• Em discussões sobre resíduos de ingredientes ativos não 
registrados na produção, esta unidade é utilizada com 
frequência.

• Para demonstrar como uma ppb é realmente pequena, temos os 
seguintes exemplos:
 1 gota em uma piscina olímpica

 Um segundo em quase 32 anos

Edição 2, out/2019 39



ACLs para Ingredientes Ativos (IAs) não 
registrados em cultivos-alvo

Se o IA contaminante não for registrado no cultivo-alvo

no qual o produto seguinte está registrado, fatores

adicionais precisam ser levados em consideração.

Ao se determinarem esses ACLs, é preciso garantir que 

os MRLs (Níveis Máximos de Resíduos) legalmente 

necessários para IAs não registrados não sejam 

ultrapassados na produção.
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ACLs para IAs não registrados nos cultivos-meta

Definições :
AR: Taxa máxima de aplicação única do produto seguinte [g FP/ha] ou [mlFP/ha].
ACL: Nível de Concentração Aceitável; ppm [mg AI / kg ou L produto formulado].
DR: Taxa de Dissipação (o valor padrão é 1 – sem dissipação, por ex., aplicações pós-colheita). A quantidade do
produto aplicado está presente na colheita após a última aplicação, por exemplo, se diminuída para 20 %, a DR
equivale a 0,2. A suposição é de que a DR do produto e a impureza residual são idênticas.
LF: Fator de carregamento, esta é a porção do produto aplicado que é efetivamente capturado no produto. Intervalo:
0,1 -1.
LL: Limite Legal (expresso como ppb), por ex., União Europeia: 10 ppb (0,01 mg/kg).
NRA: Número de Aplicações Relevantes (valor padrão é 1). O NRA é específico para o produto, cultivo tratado e geografia.
Depende do contaminante e do comportamento físico-químico. No pior caso, todas as aplicações são relevantes.
SF: Fator de Segurança (padrão é 1).
Yield: Rendimento médio/ha (pior caso, média de rendimento em países de aplicação): kgproduto/ha.
Os dados de rendimento podem ser obtidos de estatísticas agrícolas específicas do país sobre cultivos,FAOSTAT13 e
Factfish14.
10 -3: Fator de Conversão (usado para converter de ppb para ppm).

Cada proprietário de produto define os valores de DR, LF, NRA e SF com base na política
de gerenciamento de risco da empresa.
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Classificação de Herbicidas
Definição

Maior taxa de aplicação 
permitida Emitido por: Comentários

lbs./acre g AI / Ha

Taxa Normal

Herbicidas (NRH)
> 0,5 lbs./acre > 560 g AI/ha

EPA, PRN 96 - 8.
ACL 

legalmente 
vinculante

Ver exemplo no 
próximo

slide

Herbicidas com 
taxa de aplicação 
baixa (LARH)

≤ 0,5 lbs./acre ≤ 560 g AI/ha
EPA, PRN 96 - 8.

ACL
legalmente 
vinculante.

Ver exemplo no 
próximo

slide

Herbicidas 
Altamente 
Ativos (HAH)

< 0,04
lbs./acre < 50 g AI/ha

CropLife  
International

Ver exemplo no 
próximo

slide

Classificação de herbicidas. Nas geografias em que o Aviso de Regulamentação de Pesticidas 
da EPA dos EUA PRN 96-8 é implementado, os ACLs associados são legalmente vinculantes. Se os 
ACLs baseados em biologia forem inferiores aos valores legalmente exigidos, devem ser utilizados os 
ACLs biológicos. Herbicidas altamente ativos são uma sub-classe dos LARHs. Os ACLs para HAHs 
sempre requerem atenção extra; estes são tipicamente consideravelmente inferiores aos LARHS.
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NOELs de Ingredientes Ativos 

Herbicida A Herbicida B Herbicida C

Metosulam Mesotrione S-Metolachlor Haloxyfop-p-methyl

Classification based on US EPA PRN 96-8

low applicationrate  
herbicide

low applicationrate  
herbicide

normal applicationrate  
herbicide

low applicationrate  
herbicide

Cultivo NOEL [g AI / ha]

Milho
50

(cultivo registrado)
500

(cultivo registrado)
2500

(cultivo registrado)
0,015

Colza 0,005 1,70 800
> 200

(cultivo registrado)

Beterraba 0,005 1,70 500
> 200

(cultivo registrado)

Tomates 0,2 0,40 5
> 200

(cultivo registrado)

Turfa
(campos de 
golfe)

25
(cultivo registrado)

280 1500 0,01

Exemplo de uma tabela criada para demonstrar os 
NOELs de ingredientes ativos em diferentes cultivos
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Herbicida Seguinte (Herbicida 
Potencialmente Contaminado)

Herbicida A Herbicida B Herbicida C
Cultivo Tratado

Milho, Turfa Milho OSR, S-beterraba, tomate
Taxa Máx. de Aplicação [g Produto Formulado /ha]

200 5000 500

Herbicida Anterior IA do Herbicida Anterior

ARILs Baseados em Biologia (ppm)

Herbicida A Metosulam N/A
5000

5.0
< 1000

Herbicida B
Mesotrione

700000

N/A
400

< 1000

S-Metolachlor
15000000 5000

< 1000 < 1000
Herbicida C Haloxyfop-p-methyl 25 1 N/A

US EPA PRN 96-8 based ARILs (ppm)

Herbicida A Metosulam N/A 20
100

5

Herbicida B
Mesotrione 100

N/A
100

S-Metolachlor 250 250

Herbicida C Haloxyfop-p-methyl
100 20

N/A25 1

Matriz de Limpeza
Exemplo de uma tabela criada para demonstrar os níveis 
necessários de limpeza de ingredientes ativos anteriores

[1] Se o valor do ARIL for mais alto do que o legalmente aceito, esse valor tem que ter padrão em < 1000 ppm.
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Sequenciamento da Produção

Sequências de Produção –ARILs baseados em Biologia 

Sequênci
a 1

Herbicida A
Metosulam

< 1000

Herbicida B  
Mesotrione + S-

Metolachlor

400
< 1000

Herbicida C  
Haloxyfop-p-

methyl
25

Herbicida A
Metosulam

Sequênci
a 2

Herbicida A
Metosulam

5

Herbicida C  
Haloxyfop-p-

methyl
1

Herbicida B  
Mesotrione + S-

Metolachlor

<1000
<1000

Herbicida A
Metosulam

Sequênci
a 3

Herbicida C  
Haloxyfop-p-

methyl
25

Herbicida A
Metosulam

< 1000

Herbicida B  
Mesotrione + S-

Metolachlor

<1000
<1000

Herbicida A
Metosulam

Sequências de Produção – Arils baseados em US EPA PRN 96-8

Sequência 1
Herbicida A
Metosulam

20

Herbicida B  
Mesotrione + S-

Metolachlor

100
250

Herbicida C  
Haloxyfop-p-

methyl
25

Herbicida A
Metosulam

Sequência 2
Herbicida A
Metosulam

5

Herbicida C  
Haloxyfop-p-

methyl
1

Herbicida B  
Mesotrione + S-

Metolachlor

100
250

Herbicida A
Metosulam

Sequência 3

Herbicida C  
Haloxyfop-p-

methyl
25

Herbicida A
Metosulam

20

Herbicida B  
Mesotrione + S-

Metolachlor

100
250

Herbicida A
Metosulam

As opções preferidas no sequenciamento da produção: evitar baixos 
limites de limpeza. O sequenciamento ideal pode reduzir o risco de 

contaminação, o tempo de limpeza e os custos de desperdício e descarte.
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Níveis de Limpeza de Inseticidas
A finalidade é garantir segurança ideal para organismos 
não-alvo como polinizadores visitando o cultivo tratado.

Os valores LD50 estão tipicamente disponíveis para todos 
os ingredientes ativos.

Uma equação para calcular os Níveis de Limpeza de 
inceticidas pode ser encontrada em maior detalhe no livreto 
(ver capítulo 5.3).
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Níveis de Limpeza de Fungicidas

Se um fungicida tiver características herbicidas e/ou de 
reguladores de crescimento (por exemplo, membros da família 
azole), são recomendados testes adicionais sobre seletividade. 
O limite regulatório máximo permitido é de <1000 ppm.
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Práticas de Fabricação
Identificação de Mercadorias Entrantes

Alguns passos precisam ser concluídos ao se receber 
mercadorias em uma unidade:

Checar

Checar

Verificar

1. Documento de transporte contra pedido 
de compra

2. Certificado recebido com especificação

3. Identificar ou realizar testes de 
Controle de Qualidade antes de 
liberar para fabricação
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Troca e Liberação de Equipamentos
Verificar se os equipamentos de produção estão limpos e 
se a documentação está disponível antes da partida.

Registros por escrito a serem mantidos e incluem:
 Datas de produção e limpeza anteriores
 Confirmação de cada etapa de limpeza
 Evidência analítica confirmando que o teor de IA está abaixo do RIL
 Verificação que o procedimento de limpeza foi seguido, inspeção 

visual, aprovação por um segundo 
indivíduo, etc.

 ~Liberação formal do equipamento
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Armazenamento Intermediário de 
Materiais

Armazenar ativos de herbicidas e matérias-
primas separadamente de ativos não-
herbicidas e matérias-primas associadas

 No depósito, verificar o nome e número de lote do material 
ao escolher

 Usar FIFO
 Produção precisa verificar se o material recebido é o 

mesmo que o indicado no registro do lote

 O pessoal que realiza tarefas deve assinar a documentação
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Equipamentos Compartilhados
Criar um procedimento para o uso de equipamentos 
compartilhados, identificando os passos a serem tomados na 
transferência de uma área para outra.

Não deve ser permitido o uso de equipamentos compartilhados 
em uma área de não-herbicidas, depois de terem estado em 
contato com um herbicida.
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Equipamentos Compartilhados

Contato Direto Sem Contato Direto

 Verifique a limpeza adequada
 Se estiver em contato com um ativo, 

limpar como os outros 
equipamentos.

 Se for permeável, poroso ou difícil 
de limpar – dedicar a um ativo 
específico.

 Se transferido, verificar a 
limpeza (sem resíduos 
nem poeira).

 Avaliar o risco quando se 
compartilha entre áreas de 
herbicidas e não-herbicidas.
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Ferramentas
 É permitido compartilhar 

ferramentas, mas elas 
precisam estar 
absolutamente limpas! É 
preciso checar antes de 
poderem ser usadas.
(não deve haver presença de resíduos de produto, poeira, pó, graxa, etc.!).

 Em uma planta de sólidos, os 
aspiradores para os equipamentos 
precisam ser dedicados e totalmente 
limpos antes da rodada de processo 
seguinte, especialmente quando há 
sólidos que são devolvidos ao processo. 
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Contêineres Recarregáveis Dedicados

Em termos mínimos, deve haver o seguinte:
 Processo para rastrear contêineres (status, localização, 

etc.) incluindo números de série e rotulagem

 Inspeção visual ao retornar a uma planta 

 Prevenção de refluxo instalada para evitar contaminação 
cruzada durante descarregamentos
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Contêineres Recarregáveis Não-dedicados
Em termos mínimos, deve haver o seguinte:
 Data de primeiro uso e número de vezes que foi recarregado 
 Um processo para rastrear contêineres, incluindo números de série, 

rotulagem, produto anterior e data de limpeza
 Se limpo dentro de uma fábrica, um procedimento de limpeza por escrito
 Se a limpeza for terceirizada, checagens de verificação no local de 

fabricação
 Inspeção antes do uso
 Contêineres usados para herbicidas não devem ser usados para 

não-herbicidas
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Rotulando Contêineres Recarregáveis

Além dos requisitos legais, no mínimo o rótulo 
deve incluir:
 Nome do material
 Código do produto
 Número do lote
 Data de produção
 Quantidade

Quando o contêiner estiver vazio, o rótulo deve indicar:
 Status de limpeza e produto anterior
 Data da última limpeza
 Para produtos aquosos, contêineres vazios devem estar secos 

e fechados, para evitar crescimento microbiano
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Re-rotular e Sobrepor outro Rótulo

Não é permitido tornar a rotular nem sobrepor outro 

rótulo nas unidades não diretamente sob o controle do 

fabricante sem aprovação do fabricante do Produto 

para Proteção de Cultivos.

– Requisitos legais

– Avaliação de risco

– Medidas para mitigação de riscos
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Armazenamento de Materiais  
Matérias-primas para operações de herbicidas e não-
herbicidas só podem ser armazenadas juntas se:

 O lado externo da embalagem está limpo
 Os ingredientes ativos de herbicidas e 

não-herbicidas estão fisicamente 
segregados

 As matérias-primas inertes de não-
herbicidas estão fisicamente 
segregadas dos ingredientes ativos de 
herbicidas

 Quando os produtos podem ser 
armazenados em uma área comum, as 
separações estão claramente marcadas

 Rotulagem clara afixada
 Materiais parcialmente utilizados devem 

ser devolvidos para armazenamento 
apropriado e embalados 
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Tanques de Armazenamento
A alimentação a partir de um tanque de matéria-prima inerte 
comum pode ser um risco…

Duas camadas de proteção 
devem fazer parte do projeto:
 Múltiplas válvulas de 

isolamento em série
 Flanges em branco/cegos
 Válvula de isolamento e 

flange em branco/cego
 Válvula de isolamento com 

interrupção física


Os procedimentos operacionais devem confirmar que os 
processos não podem ser alimentados simultaneamente.
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Retrabalhar, Mesclar e Reciclar
A aplicação dessas práticas minimiza os riscos:

Descartar se for 
coletado de 
superfícies externas

Descartar se o selo no 
material devolvido não 
estiver intacto. Se intacto, 
realizar avaliação de risco.Pós e materiais acima do 

tamanho coletados de 
processamento de 
sólidos podem ser 
devolvidos.

Amostras de 
liberação de produto 
não devem ser 
recicladas.

A B

Se armazenar retrabalho, 
manter em quarentena, 
segregar e armazenar 
apenas o mesmo produto 
no pallet.
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Retrabalhar, Mesclar e Reciclar
Práticas (continuação): 

Se não estiver contida dentro do 
equipamento de produção, 
descartar o pó.

Os rinsados podem ser 
reciclados se tratados como 
um ativo ou matéria-prima.

Off-spec

É necessário procedimento 
por escrito para retrabalhar 
produtos fora da 
especificação ou com 
excesso de idade.
Em fabricantes externos, só 
pode ocorrer retrabalho com 
aprovação por escrito do 

cliente.

Material fora de 
especificação precisa ser 
identificado.

A reciclagem de 
agente de limpeza 
inclui primeiro uma 
discussão sobre 
risco/benefício.
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Rotulagem do Produto Final

Rótulo do Produto “X”
“Good Stuff"Nome do Material :  

Código do Produto:
XYM985

Número do Lote:
AC151406

Data de Produção:  
Quantidade:

‘4-03-14
50,2 kg

Se forem necessários 
rótulos temporários, 
as informações 
mínimas exigidas são:
 Nome do produto,
 Lote e
 Quantidade.

Para evitar qualquer confusão, os rótulos 
precisam ser verificados e aprovados antes de 
serem autorizados a serem afixados aos 
recipientes.
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Rastreabilidade
Deve haver rastreabilidade para 
todas as operações de produção, 
enchimento, embalagem e 
armazenagem.

Itens a considerar:
 Ingredientes usados 

(Números de lote / 
quantidades)

 Condições de fabricação
 Batelada / lote do produto
 Data, nomes e iniciais do pessoal 

responsável pelo carregamento e 
verificação
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Modificações
Quando uma unidade de produção for modificada ou 
atualizada, certificar-se do seguinte:

Existe 
procedimento de 
Gerenciamento de 
Mudança.

A mudança no projeto inclui o 
processo de limpeza.

Sim ou Não …
 Verificar os 

procedimentos de 
limpeza após a 
mudança 

 Antes do primeiro 
uso, garantir a 
limpeza
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Autoavaliação

A conclusão da autoavaliação da 
"Prevenção de Contaminação" fornece 
uma boa linha de base para medir a 
melhoria das práticas de qualidade.

Documentos para Prevenção 
de Contaminação Química e 
Prevenção de Contaminação 
Microbiológica estão 
disponíveis no site da CropLife 
International

Planejar Fazer

Checar
Agir
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Programação da Produção
Itens a serem considerados ao 
programar a produção:

 Uso de linhas dedicadas,
 Colocar herbicidas de baixa taxa de 

aplicação e/ou herbicidas “altamente 
ativos” junto com produtos comparáveis,

 Consolidação de produtos 
“altamente ativos” em uma  
unidade.

 Taxa baixa de aplicação se refere a herbicidas com 
taxa de aplicação de ≤ 560 g AI/ha.

 “Altamente ativo” se refere a herbicidas com taxa de aplicação 
de < 50 g AI/ha – uma sub-classe de LARHs (Ver também o 
slide 29).
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Procedimentos de Limpeza
Os procedimentos por escrito para limpeza 
devem detalhar: 
 Agente de limpeza usado
 A ordem em que as partes/linhas são limpas
 Como o agente de limpeza é aplicado
 Quantidade de lavagem 
 Desmontagem e limpeza manual
 Locais de amostragem de lavagem
 Secagem interna do equipamento

 Instruções para manipular o agente de 
limpeza (descartar / reciclar)

Há diretrizes específicas para limpar unidades 
de produção de líquidos x sólidos.
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Inspeção visual
Inspeção visual é um passo 
fundamental na limpeza

 Se houver presença de 
resíduos, repetir o passo de 
limpeza conforme for 
adequado.

 Usar ferramentas como 
espelhos para inspecionar 
espaços mortos.
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Limpeza Molhada
Dependendo do projeto, a limpeza molhada é 
recomendada para produtos líquidos, podendo também 
ser aplicada em produtos sólidos.
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Limpeza a Seco
A lavagem de sólidos utiliza material inerte.
Depois da lavagem de sólidos:

 Os depósitos são removidos por meio de 
abertura ou desmontagem de equipamentos.

 Escovar ou aspirar os interiores
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Capacidade de Limpeza
A capacidade de limpeza fica demonstrada quando o nível 
de limpeza é consistentemente alcançado usando o 
procedimento de limpeza.

A capacidade é demonstrada através de:
 Definição de parâmetros críticos (projeto, condições do 

processo)
 Seleção de limpezas de baixo nível ou difíceis
 Adesão aos procedimentos
 Análises de múltiplos ciclos de material residual 
 Análise do produto seguinte para RI do produto anterior
 Se algum dos parâmetros críticos mudar, é necessário 

reavaliação.


O treinamento de todo o pessoal 
envolvido é fundamental para garantir 
limpezas eficientes repetíveis.
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Agente de Limpeza

A reciclagem do agente de limpeza usado 
deve se basear em uma avaliação de risco.

Erros de 
rotulagem

Estabilidade do 
armazenamento

Economia 
com a 
reutilização

Benefícios 
ecológicos
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Análise de Impureza Residual

Pode ser feita na lavagem ou no produto seguinte.

Prefere-se análise no produto 
seguinte X o agente de lavagem.

Os resultados da lavagem não 
representam uma garantia.
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Amostragem
Determinar os locais de amostragem...

Linha de embalagem

 Não reutilizar recipientes de amostragem
 Estabelecer armazenamento e retenção de amostras
 Reter todos os dados analíticos

Vasos de formulação
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Métodos Analíticos
É preciso elaborar métodos analíticos para a 
determinação de impurezas residuais.

A validação de métodos deve
incluir :
 Especificidade
 Recuperação
 Repetibilidae
 Linearidade

A contaminação pode ocorrer em 
laboratório.  Deve haver sistemas para 
usar vidros limpos, frascos, etc.

Entenda os níveis de limpeza e 
escolha a abordagem analítica 
apropriada.
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Prevenção de Contaminação
Tornando Sustentável

Manter todas as partes juntas

 Acreditar na Filosofia de Prevenção de 
Contaminação

 Não se tornar complacente
 Não permitir atalhos
 Inserir prevenção de 

contaminação no projeto
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Isenção de Responsabilidade
O Livreto “Prevenção de Contaminação na Fabricação de Produtos para Proteção de Cultivos, 
Diretrizes e Melhores Práticas” faz recomendações sobre melhores práticas para prevenir e 
controlar incidentes de Integridade de Produtos. As informações técnicas nele contidas são 
fornecidas aos membros da CropLife International, seus Fabricantes Externos (EMs), não-
membros e um público mais amplo. Embora a CropLife International faça todos os esforços 
para apresentar informações precisas e confiáveis no livreto, a CropLife International não 
garante a precisão, completude, eficácia, pontualidade ou sequenciamento correto das 
informações fornecidas no livreto ou no presente módulo de treinamento. Este módulo de 
treinamento visa ajudar a entender as informações no folheto, sem substituí-las.

A CropLife International, seus funcionários, membros do comitê e suas associações e 
empresas-membros não assumem nenhuma responsabilidade pelas consequências 
resultantes do uso das informações aqui citadas nem, de nenhuma forma, pelo conteúdo 
dessas informações, incluindo, mas não se limitando a erros ou omissões, à exatidão ou 
razoabilidade de suposições factuais ou científicas, estudos ou conclusões. A CropLife 
International não é responsável e se isenta expressamente de qualquer responsabilidade por 
danos de qualquer tipo decorrentes de utilizar, fazer referência ou confiar nas informações 
fornecidas no folheto ou neste módulo de treinamento. Nenhuma garantia, incluindo, mas 
não se limitando a quaisquer garantias expressas ou implícitas de comerciabilidade ou 
adequação para um determinado uso ou finalidade, é feita pela CropLife International em 
relação às informações fornecidas no livreto e neste módulo de treinamento.
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