
RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
PARA HERBICIDAS HORMONAIS

O conteúdo deste material tem como objetivo atender as Instruções Normativas SEAPDR No. 
05, 06, 08 e 09/2019 e 05/2020, fornecendo informações técnicas sobre o uso correto dos 
herbicidas à base de Dicamba (ATECTRA®) e Quincloraque (FACET®), assim como, informar os 
requisitos mínimos que regulamentam a venda orientada no estado do Rio Grande do Sul.

Para o uso correto de herbicidas é importante conhecer o histórico das plantas daninhas, o 
posicionamento correto dos produtos de acordo com as recomendações de bula, estar treinado 
e seguro sobre noções básicas de: 

• Uso correto e seguro de agrotóxicos: responsabilidades do produtor, aplicador, 
armazenagem;

• Uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e cuidados com a 
segurança do aplicador e do ambiente;

• Tecnologia de aplicação de agrotóxicos, incluindo preparo de calda, técnicas de 
redução de deriva, pontas de pulverização e limpeza de tanque;

• Manutenção, regulagem e calibração de pulverizadores agrícolas. 

VENDA ORIENTADA DOS HERBICIDAS HORMONAIS NO RIO GRANDE DO SUL

Venda orientada é o conjunto de medidas envolvendo a prescrição de herbicidas hormonais, o comércio e o uso destes produtos.

Portanto, o estabelecimento comercial somente poderá comercializar herbicidas hormonais no Rio Grande do Sul, mediante a 
apresentação da Declaração do Cadastro Estadual de Aplicador de Agrotóxicos (IN SEAPDR Nº06/2019), da Declaração do Produtor 
Rural (IN SEAPDR Nº 09/2019), além de prover o alerta aos produtores rurais, adquirentes dos herbicidas hormonais, quando da 
existência de cultivos sensíveis a estes produtos, próximos aos locais de aplicação (IN SEAPDR Nº 08/2019). 

Para maiores informações, consultar as Instruções Normativas SEAPDR Nº 05/2019, Nº 06/2019, Nº 08/2019,Nº 09/2019 e Nº 05/2020.

Uso exclusivo agrícola. Aplique somente as 
doses recomendadas. Descarte corretamente 
as embalagens e os restos de produtos. Incluir 
outros métodos de controle do programa de 
Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando 
disponíveis e apropriados. Registro MAPA: 
ATECTRA® n°4916 e FACET® n°0389004.

Não esqueça de realizar as

operações protegido com os

equipamentos de proteção

individual recomendados para

manuseio e aplicação de produtos.
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Declaro ter recebido as orientações sobre o uso correto e seguro dos herbicidas à base de Dicamba (Atectra®) e Quincloraque (Facet®),
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O herbicida Facet® já é comercializado há muitos anos 
no controle em pós-emergência das plantas daninhas 
para a cultura de arroz irrigado. Esse resultado é possível 
em função da correta utilização do produto de acordo 
com as recomendações de bula. 

ATENÇÃO: SEMPRE VERIFIQUE A PRESENÇA DOS CULTIVOS VIZINHOS E DEIXE UMA BORDADURA DE NO MÍNIMO 50 M 

ENTRE A APLICAÇÃO DOS HERBICIDAS E OS CULTIVOS SENSÍVEIS, COMO FRUTÍFERAS (UVA, OLIVA, MAÇÃ, NOZ-PECAN, 

PÊSSEGO ENTRE OUTRAS), CULTIVOS HORTÍCOLAS (TOMATE, BATATA, FOLHOSAS EM GERAL), FUMO, ERVA-MATE E 

CULTIVOS NÃO TOLERANTES (GENETICAMENTE MODIFICADOS) A ESTES HERBICIDAS.

Abaixo, seguem recomendações importantes para o uso 
dos herbicidas ATECTRA® e FACET®:

Aplique somente nas culturas e nos estádios de plantas 
daninhas recomendados na bula dos produtos.

Treinamento de aplicadores: todos os recomendantes e 
operadores de Pulverização deverão estar treinados 
sobre as condições de aplicação de Atectra® e Facet®.

Ajuste a velocidade de aplicação para no MÁXIMO 25 km/h.

Consulte sempre o manual dos fabricantes dos 
equipamentos e pontas de pulverização para informações 
sobre tamanho de gotas e pressão de trabalho.

Aplique Atectra® e Facet® SOMENTE com condições 
climáticas favoráveis: T<30º C e UR do ar>55% e com 
velocidade do vento entre 3 e 10 km/h Não aplique 
quando houver suspeita de inversão térmica.

SEMPRE veri�que a presença de cultivos na vizinhança. 
Deixe uma bordadura de no MÍNIMO 50 m entre a 
aplicação de Atectra® e Facet® e cultivos sensíveis.
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Sempre realize a tríplice lavagem dos tanques, barras de 
pulverização, incorporadores de agrotóxicos e lave a parte 
externa dos equipamentos (pulverizador tratorizado ou 
aeronave agrícola) após o uso dos herbicidas.

Recomendações específicas na aplicação de ATECTRA®:

Aplique Atectra® SOMENTE em pulverização terrestre e 
nos estádios de plantas daninhas recomendados. 
Aplique Atectra® ATÉ 30 DIAS antes do plantio da soja.
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Utilize SOMENTE pontas que proporcionam GOTAS 
EXTREMAMENTE GROSSAS à ULTRA GROSSAS 
com pressão adequada.XG/UG

Calibre o volume de aplicação para no MÍNIMO 100 L de 
calda/ha, visando melhor distribuição das gotas no alvo.

Ajuste a altura da barra para no MÁXIMO 50 cm em 
relação ao alvo.50cm

NUNCA UTILIZE produtos À BASE de AMÔNIO. 
Utilize SOMENTE glifosfato sal potássico.

Veja mais informações 
sobre o herbicida 
Atectra® por meio 
do QR CODE.

Recomendações específicas na aplicação de FACET®:

Utilize as recomendações de adjuvantes contida na bula 
do Facet®, visando melhor cobertura dos alvos biológicos. 
Siga orientação de um engenheiro agrônomo quanto a 
aplicação sequencial de outros produtos. 

Durante a aplicação aérea de Facet®, não utilize 
atomizadores rotativos, pois produzem gotas mais 
�nas e suscetíveis a deriva.

Durante a aplicação aérea de Facet®, calibre a aeronave 
para o volume de aplicação entre 30 e 50 L/ha. 

Veja mais informações 
sobre o herbicida 
Facet® por meio 
do QR CODE.


