
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

O produto Thurimax é eficaz contra larvas de Aedes aegypti, 
e Simulium spp. 
 
LARVAS DE MOSQUITOS (família Culicidae: Aedes spp) 
Aplicar o produto conforme orientações da tabela abaixo, 
quanto ao habitat e as doses estabelecidas:  

HABITAT 
DOSES DE 

APLICAÇÃO (L/ha) 

Água de inundação, valas, córregos 
empoçados 

0,4 – 0,75 

Bacias de captação e poços de 
retenção de água de chuvas nos 
domicílios 

0,75 – 1,25 

Água poluída com esgotos 
(conteúdo orgânico moderado) 

1,25 – 2,0 

A atividade larvicida é esperada dentro de 24 horas a 48 
horas. Reaplicar se necessário. 
 
LARVAS DE BORRACHUDOS (família Simulidae: 
Simulium spp) 
A dose recomendada é de 1,2 ppm do produto em 10 minutos 
ou 12 ppm do produto em 1 minuto.  

Para determinar a quantidade de produto a ser utilizado, é 
necessário calcular a vazão do córrego. Proceder da seguinte 

forma:            Vazão = L x P x V x a           

Onde: L = largura média de um ponto do córrego 
P = profundidade média deste ponto 
V = velocidade média da água 
a = fator de correção = 0,85 

Desta forma, se as medidas forem expressas em metros e a 
velocidade em minuto, temos a vazão em metros cúbicos por 
minuto (m3/ min, equivalente a 1000 litros/minuto). 
Encontrada a vazão em metros cúbicos por minuto, 
transformar em litros por minuto multiplicando por 1000. Para 
achar a quantidade de produto Thurimax a ser aplicada, é só 

utilizar a fórmula: Vazão em litros x 0,0012% 

Esta quantidade de produto deve ser diluída numa quantidade 
de água em um regador, suficiente para derramar em um 
tempo de 1 minuto em cada ponto de aplicação. 
 
Agite bem antes de usar: diluir a quantidade de Thurimax 
recomendada em água no pulverizador mantendo sempre a 
agitação. Evite deixar caldas preparadas no pulverizador por 
mais de 12 horas. 

 

 

     

  

 

 
 

(Bacillus thuringiensis var. israelensis) 

Larvicida Biológico (Inseticida) 
 

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS  
PROIBIDA A VENDA LIVRE 

O produto Thurimax é eficaz contra larvas de  

mosquitos Aedes aegypti 
 

Potência larvicida: 1.200 Unidades Tóxicas Internacionais 

(U.T.I.)/mg 

Composição: 

Bacillus thuringiensis var. israelensis – 1,6% (Sorotipo H-14 

com 3000 UAA). 

Conservante, adjuvante, emulsificante e veículo – 98,4% 
 

Fabricado por: 

Vectorcontrol Ind.Com.Prod.Agrop.Ltda 

CNPJ.  71.691.463/0001-95  

Rua Antonio Pinhata, 70 – Jd.Pinhata 

CEP: 13280-000     Vinhedo/SP 

Atendimento ao consumidor: (19) 3826-2475  

E-mail: vectorcontrol@uol.com.br 

Responsável Técnico: Dr. Pedro A. Perricelli 

CRMV/SP1758 
Aut. Func./M.S. 3.05.262-2 

Indústria Brasileira 

 

LOTE: 

DATA DE FABRICAÇÃO:  

VÁLIDO ATÉ:   

REGISTRO ANVISA Nº: 3.5262.0002.001-5 

 

 

 

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO 

RÓTULO 
 

  Conteúdo: 

1 L 
 

 

 

CUIDADO! PERIGOSO! 
 

 
 

Thurimax deve ser mantido em sua embalagem original, bem 

fechada e armazenado em local fresco. Como é um inseticida 

biológico, a sua atividade pode ser prejudicada por 

armazenamento prolongado em altas temperaturas. Não deve ser 

congelado.  

 

 
 

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e 

aquários; Não fumar ou comer durante a aplicação; Em caso de 

intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de 

Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto; CONSERVE 
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS; Manter o produto na embalagem original; Não 

reutilizar as embalagens vazias; Em caso de contato direto com o 

produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão; 

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

corrente em abundância; Se inalado em excesso, remover a 

pessoa para local ventilado; Agite bem antes de usar; Durante a 

aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais 

domésticos; Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e 

precauções a tomar para evitar acidentes; Usar roupa protetora 
adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. 
 
 
 
 

Para descarte: neutralizar com cal virgem hidratado ou carbonato 

de sódio à 10-20%. 
Em caso de derrame, siga as instruções: Corpos d’ água: 

Interrompa a captação para o consumo e contate o órgão 

ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa. 

Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem, areia, terra 

ou outro material absorvente adequado. Recolha o material com 

auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado 

devidamente. Contate a VECTORCONTROL, para que seja feito o 

recolhimento. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até 

atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em 
um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a 

VECTORCONTROL. Embalagem vazia: Antes de descartar, 

realizar tríplice lavagem. Colocar água limpa, tampar e agitar 

vigorosamente por cerca de 30 segundos. Repetir esta operação 

pelo menos 3 vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo 

de calda inseticida. Para o descarte da embalagem, observe a 

legislação municipal, estadual ou federal específica. Fica proibido o 

enterro de embalagem em áreas inadequadas, consulte o órgão 

estadual do meio ambiente. 

 
 
 

 CONDIÇOES DE ARMAZENAMENTO 

PRECAUÇÕES DE USO 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO 

Grupo Químico: Inseticida Biológico 

Nome Comum: Bacillus thuringiesis 

Antídoto e Tratamento: Não há / Tratamento sintomático 

Telefone de Emergência: (19) 3826-2475 

 

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO NO CASO DE 
DERRAMAMENTO 

 

INSTRUÇÕES DE USO 


