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1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome do produto (nome
comercial):
Código interno de
identificação do produto:
Principais usos
recomendados para
substância ou mistura:
Nome da empresa:
Endereço:
Telefone para contato:
Telefone para
emergências:
E-mail:
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RACUMIN PÓ PROFISSIONAL
06010066
Raticida.

BAYER S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100, CEP: 04779-900, São Paulo - SP - Brasil
0800 01 79 966
Telefone de emergência: 0800 02 43 334 Telefone de emergência médica: 0800 70 10 450
saude.ambiental@bayer.com

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Classificação de perigo do
Toxicidade aguda - Oral - Categoria 5
produto químico:
Toxicidade aguda - Dérmica - Categoria 5
Toxicidade aguda - Inalação - Categoria 2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 2
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 1
Sistema de classificação
Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010.
utilizado:
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos,
ONU.
Outros perigos que não
O produto não possui outros perigos.
resultam em uma
classificação:
Elementos apropriados da rotulagem
Pictogramas:

Palavra de advertência:
Frases de perigo:

PERIGO
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
H330 Fatal se inalado.
H373 Pode provocar danos ao sangue por exposição repetida ou prolongada.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
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PREVENÇÃO:
P260 Não inale poeiras ou fumos.
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P284 Em caso de ventilação inadequada, use equipamento de proteção respiratória.
RESPOSTA À EMERGÊNCIA:
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha
em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou
um médico.
P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.
P320 É urgente um tratamento específico.
P391 Recolha o material derramado.
ARMAZENAMENTO:
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.
P405 Armazene em local fechado à chave.
DISPOSIÇÃO:
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
MISTURA
Ingredientes ou impurezas Cumatetralil (CAS 5836-29-3): 0,75%
que contribuem para o
perigo:

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Inalação:
Remova a pessoa exposta para local ventilado.
Contato com a pele:
Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.
Contato com os olhos:
Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de
contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve esta
FISPQ.
Ingestão:
Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição,
contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
Sintomas e efeitos mais
Pode ser nocivo em contato com a pele, fatal se inalado e pode ser nocivo se ingerido. A
importantes, agudos e
exposição repetida provoca hemorragia.
tardios:
Notas para o médico:
Se necessário, forneça tratamento sintomático.
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Meios de extinção:
Apropriados: Compatível com espuma, neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono
(CO2)
Não recomendados: Jatos de água de forma direta.
Perigos específicos da
A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos
mistura ou substância:
como monóxido e dióxido de carbono.
Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou
confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.
Medidas de proteção da
Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão posiequipe de combate a
tiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser
incêndio:
resfriados com neblina d’água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauções pessoais
Para o pessoal que não
Usar equipamento de proteção individual (EPI). Isolar e sinalizar a área contaminada. Afastar
faz parte dos serviços de
as fontes de ignição. Evitar o contato do produto com a pele, olhos e mucosas.
emergência:
Para o pessoal de serviço
Observar todas as precauções de segurança quanto à limpeza e derramamentos. Usar equide emergência:
pamentos de proteção individual (EPI) propriados. Manter as pessoas não autorizadas afastadas. Isolar e sinalizar a área contaminada em um raio mínimo de 25 metros em todas as
direções. Afastar todas as fontes de ignição. Parar o vazamento imediatamente se for possível fazê-lo sem risco. Previnir o escoamento para a rede de esgotos, sistema de ventilação
ou áreas confinadas. vazamento de fontes de ignição preventivamente. Luvas de proteção
adequadas. Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Óculos de proteção.
Precauções ao meio
Evitar a contaminação ambiental. Parar o vazamento se isto puder ser feito sem risco. Em
ambiente:
caso de derramamento e vazamento, contenha imediatamente o material derramado, não
permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d’água. Caso ocorra o escoamento do produto para corpos d’água, interrompa imediatamente a captação para o consumo
humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e a empresa Bayer S/A, visto que
as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do
recurso hídrico em questão e da quantidade de produto envolvido.o derramado atinja cursos
d’água e rede de esgotos.
Método e materiais para a
Utilizar EPI. Isolar e sinalizar a área contaminada. Piso pavimentado: Recolher o material
contenção e limpeza:
com auxílio de uma pá e colocar em recipiente apropriado, lacrado e identificado no rótulo
para sua devolução e destinação final. Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até
atingir o solo não contaminado e proceder conforme indicado acima. Para todos os casos
de derramamento acima citados, o produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste
caso, consultar a Bayer S/A para devolução e destinação final.
Diferenças na ação de
Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.
grandes e pequenos
vazamentos:

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
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Medidas técnicas apropriadas para o manuseio
Precauções para
Utilizar EPI. Não manusear o produto sem os EPI’s recomendados ou se estiverem danifimanuseio seguro:
cados. Evitar o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplicar o produto
na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Aplicar o produto somente
nas doses recomendadas. Manusear o produto em local arejado, bem ventilado e longe de
qualquer fonte de ignição ou calor. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os
imediatamente e veja primeiros socorros. Não utilizar equipamentos com vazamentos. Não
desentupir bicos, orifícios, válvulas e tubulações com a boca. Não reutilizar a embalagem vazia. Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água. Observar o prazo
de validade. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio do produto. Lavar as
mãos após o manuseio, principalmente antes das refeições. Após o dia de trabalho, remover
as roupas protetoras e tomar banho.
Medidas de higiene:
Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou
ir ao banheiro.
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Prevenção de incêndio e
Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
explosão:
Condições adequadas:
Armazenar as embalagens fechadas e em local fresco, seco e bem ventilado, ao abrigo da
luz solar e calor, afastado de substâncias incompatíveis. Armazenar o produto sempre em
embalagem original e afastado de alimentos, bebidas, materiais de higiene pessoal e cosméticos. A temperatura máxima não deve ultrapassar 40oC e a mínima 0oC. Manter o produto
fora do alcance de crianças e animais domésticos. Trancar o local, evitando o acesso de
pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve sempre haver embalagens adequadas disponíveis para envolver as embalagens rompidas ou para recolhimento de produtos
vazados. Observar as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.
Materiais adequados para
Semelhante à embalagem original.
embalagem:
Materiais inadequados
Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.
para embalagem:

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Parâmetros de controle
Limites de exposição
Coumatetralil (CAS 5836-29-3) OES BCS*: 0,01 mg/m3 (TWA) *Padrão de Exposição Ocuocupacional:
pacional Interno - Bayer CropScience (Internal Bayer CropScience "Occupational Exposure
Standard"). Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos pela legislação brasileira
NR 15 (M.T.E; 2014), NIOSH ou OSHA para os ingredientes do produto.
Indicadores biológicos:
Não estabelecidos.
Outros limites e valores:
Não estabelecidos.
Medidas de controle de
Assegurar ventilação adequada durante a manipulação do produto e ventilação exaustora
engenharia:
onde os processos exigirem. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis
próximos à área de trabalho.
Medidas de proteção pessoal
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Óculos de proteção de acordo com EN 166 (campo de uso 5 ou equivalente). Usar macacão
de proteção (tipo 5). Use duas camadas de roupas quando possível. Roupas de poliéster/ algodão ou somente algodão devem ser vestidas sob o macacão e devem ser lavadas
frequentemente em lavanderias especializadas. Usar luvas de borracha nitrílica certificadas
com espessura mínima de 0,40mm. Lave-as quando estiverem contaminadas. Descarteas quando a contaminação ocorrer internamente, quando estiverem perfuradas ou quando o
contaminante externo não puder ser removido. Lave sempre as mãos antes de realizar outras
atividades.
Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Utilizar máscara com filtro de partículas (fator de proteção 4) em conformidade com norma
européia EN149FFP1 ou equivalente. As instruções do fabricante do EPI devem ser sempre
seguidas, considerando a sua correta utilização e manutenção.
Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Aspecto (estado físico,
Sólido em pó azul
forma e cor):
Odor e limite de odor:
Característico (leve)
pH:
Não aplicável
Ponto de fusão/ponto de
Não disponível.
congelamento:
Ponto de ebulição inicial e
Não disponível.
faixa de temperatura de
ebulição:
Ponto de fulgor:
Não disponível.
Taxa de evaporação:
Não disponível.
Inflamabilidade (sólido;
Não inflamável
gás):
Limite inferior/superior de
Não disponível.
inflamabilidade ou
explosividade:
Pressão de vapor:
Não disponível
Densidade de vapor:
Não disponível
Densidade relativa:
Não disponível
Solubilidade(s):
Insolúvel em água.
Coeficiente de partição Não disponível.
n-octanol/água:
Temperatura de
Não disponível.
autoignição:
Temperatura de
Não disponível.
decomposição:
Viscosidade:
Não disponível.
Outras informações:
Não aplicável.
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Reatividade:
Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade química:
Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações
Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
perigosas:
Condições a serem
Temperaturas elevadas.
evitadas:
Materiais incompatíveis:
Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da
Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.
decomposição:

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Toxicidade aguda:
Pode ser nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Fatal se inalado.
DL50 (oral, ratos): > 2000 mg/kg
DL50 (dérmica, ratos): > 2000 mg/kg
CL50 (inalação, ratos, 4h): > 0,188 mg/L
Corrosão/irritação à pele:
Não classificado para corrosão/irritação à pele.
Não irritante dérmico (coelhos).
Lesões oculares
Não classificado para lesões oculares graves/irritação ocular.
graves/irritação ocular:
Não irritante ocular (coelhos).
Sensibilização respiratória
Não classificado como sensibilizante respiratório e não é esperado que provoque sensibilizaou à pele:
ção à pele.
Cumatetralil: Não sensibilizante (cobaias). Diretriz de Teste OECD 406, Teste de Mangusson
& Kligman.O valor mencionado é relacionado com o ingrediente ativo.
Mutagenicidade em
Não classificado como mutagênico.
células germinativas:
Coumatetralil não foi mutagênico ou genotóxico em uma bateria de testes in vivo e in vitro.
Carcinogenicidade:
Não classificado como carcinogênico.
Toxicidade à reprodução:
Não classificado como tóxico à reprodução.
Coumatetralil não é considerado tóxico à reprodução em doses não maternais tóxicas. Coumatetralil não causou toxicidade no desenvolvimento em ratos e coelhos.
Toxicidade para
Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição
órgãos-alvo específicos única.
exposição única:
Toxicidade para
Pode provocar danos ao sangue por exposição repetida ou prolongada podendo ocasionar
órgãos-alvo específicos hemorragia.
exposição repetida:
Coumatetralil causou inibição da coagulação de sangue causando síndrome hemorrágica em
estudos animais. Os efeitos tóxicos do Coumatetralil estão relacionados com as propriedades
da vitamina K.
Perigo por aspiração:
Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto
Ecotoxicidade:
Nocivo para os organismos aquáticos. Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
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CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 53 mg/L
CE50 (Daphnia magna, 48h): > 14 mg/L
NOEC (Oncorhynchus mykiss, 21d): 0,005 mg/L
NOEC (Daphnia magna, 21d): 1 mg/L
Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja
rapidamente degradado.
Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Não determinada.
Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL
Métodos recomendados para destinação final
Produto:
O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem
ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n◦ 12.305, de
02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Mantenha as eventuais sobras
dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descarte em sistemas de esgotos, cursos d’água e estações de tratamento de efluentes. Caso este produto
venha a se tornar improprio para utilização ou em desuso, consulte a empresa Bayer S/A,
para a devolução, desativação e destinação final. Observe a legislação estadual e municipal.
Restos de produtos:
Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte
deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:
Não reutilize embalagens vazias. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos
de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a
fauna, a flora e a saúde das pessoas. Disponibilize as embalagens vazias de acordo com as
regulamentações municipais, estaduais e federais.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestre:
Resolução no 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte
de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Número ONU:
3077
Nome apropriado para
SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Cumaembarque:
tetralil)
Classe ou subclasse de
9
risco principal:
Classe ou subclasse de
NA
risco subsidiário:
Número de risco:
90
Grupo de embalagem:
III
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Número ONU:
Nome apropriado para
embarque:
Classe ou subclasse de
risco principal:
Classe ou subclasse de
risco subsidiário:
Grupo de embalagem:
EmS:
Perigo ao meio ambiente:
Aéreo:

Número ONU:
Nome apropriado para
embarque:
Classe ou subclasse de
risco principal:
Classe ou subclasse de
risco subsidiário:
Grupo de embalagem:
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DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
IMO - “International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cumatetralyl)
9
NA
III
F-A,S-F
O produto é considerado poluente marinho.
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n◦ 129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC N◦ 175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE
ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N◦ 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS
ICAO - “International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional)
- Doc 9284-NA/905
IATA - “International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Cumatetralyl)
9
NA
III

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
Regulamentações
Lei no 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto no 4.074 de janeiro de 2002.
específicas para o produto ANVISA: Portaria no 3 de 16 de janeiro de 1992.
IBAMA: Portaria Normativa no 84 de 15 de outubro de 1996.
químico:
Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foi preparada de
acordo com NBR 14725-4:2012 / Em1:2014 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
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Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do
produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de
responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio
de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.
FISPQ elaborada em Novembro de 2019.

Legendas e abreviaturas:
CE50 - Concentração Efetiva 50%
CL50 - Concentração Letal 50%
DL50 - Dose Letal 50%
NR - Norma Regulamentadora
ONU - Organização das Nações Unidas
Referências bibliográficas:
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n◦ 15: Atividades e operações
insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n◦ 7: Programa de controle
médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations,
2015.

