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1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto (nome 

comercial): 
FACCA 

Principais usos recomendados 

para a substância ou mistura: 
Herbicida. 

Nome da empresa: BRA Defensivos Agrícolas Ltda. 

Endereço 

Rua Treze de Maio, 768 – Sala 62 

Piracicaba/SP 

CEP: 13.400-300 

Telefone para contato: (19) 3402-1975 

Telefone para emergências: (19) 3422-9186 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação de perigo do 

produto químico: 
 

Sistema de classificação 

utilizado: 

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos, ONU. 

Outros perigos que não 

resultam em uma 

classificação: 

O produto não possui outros perigos. 

Elementos apropriados da rotulagem 

Pictogramas: 
 Xn: Nocivo    Xi: Irritante 

 N: Perigoso para o meio ambiente 
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Palavra de advertência:  

Frases de perigo: 

R 20: Nocivo por inalação 

R 21: Nocivo em contato com a pele; R 25: Tóxico por ingestão; 

R 36: Irritante para os olhos; 

R 51: Tóxico para os organismos aquáticos; 

Frases de precaução: 

S 13: Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 

S 25: Evitar contato com os olhos. 

S 26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água 

abundante e consultar um especialista. 

S 29: Não dispor os resíduos no esgoto. 

S 35: Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as 

precauções de segurança devidas. 

S 36: Usar roupas protetoras adequadas. 

S 37: Usar luvas adequadas. 

S 39: Usar equipamento de proteção para os olhos. 

S 46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-

lhe a embalagem ou o rótulo do produto. 

S 56: Eliminar este produto e seu recipiente, enviando-os para local 

autorizado e para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. 

S 61: Evitar o descarte no meio ambiente: Obter instruções 

específicas/fichas de segurança. 

 

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Tipo de formulação: Concentrado Solúvel (SL) 

Ingredientes ou impurezas 

que contribuam para o 

perigo: 

Componentes Concentração N° CAS 

Picloram Ácido 4- amino-3,5,6- tricloro 

picolínico 

64 g/L 1918-02-1 

2,4-D Ácido 2,4- 

diclorofenoxiacético 

240 g/L 2008-39-1 
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4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS- SOCORROS 

Inalação: 
Levar o acidentado para local arejado. Se não estiver respirando, prover 

respiração artificial. Procurar imediatamente atendimento médico de 

emergência levando rótulo do produto ou esta ficha. 

Contato com a pele: 
Lavar a área afetada com água e sabão em abundância por 15 

minutos após remover as roupas e calçados contaminadas. Ocorrendo 

efeitos/sintomas, consultar um médico. 

Contato com os olhos: 

Lavar imediatamente, com água corrente em abundância por 15 minutos, 

pelo menos, com as pálpebras abertas. Retire as lentes de contato, se for o 

caso e se puderem ser removidas com facilidade. Se persistirem os 

sintomas (irritação, dor, inchaço, lacrimação, fotofobia), procurar 

imediatamente atendimento médico de emergência. Levar o rótulo do 

produto ou esta ficha. 

Ingestão: 
Induzir o vômito, somente se a vitima estiver consciente e se for 

imediatamente após a ingestão. Procurar um médico imediatamente 

levando o rotulo do produto. 

Notas para o médico: 
Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte de 

acordo com o quadro clinico do paciente. 

 

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção: Extintores de pó químico, espuma e CO2. 

Perigos específicos da mistura 

ou substância: 

Libera gases tóxicos e irritantes sob condição de altas temperaturas ou 

chamas como ácido clorídrico, óxidos de nitrogênio e monóxido de 

carbono. 

Medidas de proteção da equipe 

de combate a incêndio: 

Resfrie recipientes fechados com água pulverizada. Combata o fogo a uma 

distância segura e de uma posição protegida. 

Fique a favor do vento para evitar intoxicação. A água usada não deve ser 

utilizada para evitar a exposição a gases provenientes da combustão do 

produto. Evitar a inalação da fumaça. 

Equipamentos Especiais para Proteção dos Bombeiros: Equipamento de 

respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo. 
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6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais: 

Utilizar  macacão  impermeável,  óculos  protetores,  botas  de borracha e 

luvas de borracha nitrílica, látex, PVC ou outro material impermeável. 

Remoção de Fontes de Ignição: O produto é um líquido não inflamável. 

Controle de Poeira: Não aplicável. 

Prevenção de Inalação e do Contato com a Pele, Mucosas e Olhos: Utilizar 

EPI mencionado no item de precauções pessoais. 

Precauções ao meio ambiente: 

Procedimentos a serem adotados: Recolher todo o produto derramado a 

fim de prevenir a contaminação de cursos d’água, vedando a entrada de 

galerias de águas pluviais. Não jogar o produto em esgotos, bueiros, ou 

qualquer outro corpo d’água (lagos, represas, rios, etc.) Se o produto entrar 

em contato com fontes de água para consumo humano e animal, 

interrompa imediatamente o abastecimento e fornecimento e contate o 

centro de emergência da empresa. 

Métodos e materiais para 

contenção e limpeza: 

Absorva o produto em serragem ou areia, recolha o material com auxilio 

de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. 

O produto derramado não deverá mais ser utilizado. 

Neutralização: Lave o local com água em abundância e detergente neutro 

após recolher todo o produto. Ventile a área. Contenha a água de lavagem 

para que não atinja os mananciais de água. 

Disposição: Os recipientes e os resíduos de produto devem ser 

eliminados como produtos perigosos. 

Diferenças na ação de grandes 

e pequenos vazamentos: 

Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, 

esgotos, galerias pluviais e efluentes. 

 

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio 

Precauções para manuseio 

seguro: 

Utilizar  o  EPI  descrito  no  item  8.  Manter  pessoas, principalmente 

crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar em 

contato direto com o produto. Manipular com ventilação e exaustão 

adequadas. Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI conforme 

descrito no item 8. Evitar contato com os olhos, pele e roupas de trabalho. 

Evitar respirar os vapores do produto ou a calda diluída durante a 

pulverização. 

Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no item 

8 . Não aplicar o produto nas horas mais quentes do dia, contra ou na 

presença de ventos fortes de modo a evitar a sua deriva. 

Medidas de higiene: Manusear em acordo às regras de segurança e higiene industrial. 
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Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Prevenção de incêndio e 

explosão: 

Líquido não inflamável. 

 

Condições adequadas: 

Armazenar com ventilação e exaustão adequadas. 

O produto deve ser armazenado em local seco e seu recipiente 

adequadamente fechado, à temperatura ambiente. Armazená-lo em local 

abrigado e devidamente identificado. 

Não deve ser armazenado com alimentos e medicamentos 

Materiais para embalagens: Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada. 

 

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 

Limites de exposição 

ocupacional: 

Nome comum Limite de Exp. Horas  Tipo 

Picloram 10mg/m
3  --- OEL 

2,4-D ácido 10mg/m
3 40h/semana TLV/TWA 

 

Medidas de controle de 

engenharia: 

Providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho e quando 

aplicável utilizar ventiladores, circuladores de ar e exaustores. Durante a 

preparação da calda não efetuar a mistura em locais fechados. Utilizar os 

EPI’s necessários. 

Medidas de proteção pessoal 

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança para casos específicos. Viseira de acetato para 

proteção facial. 

Proteção da pele e do corpo: Utilizar luvas de borracha nitrílica. Utilizar macacão de mangas compridas 

impermeáveis ou hidro- repelentes e botas de PVC. 

Outros: 

Precauções especiais: EPI construído com tecido hidro-repelente, 

contendo calça com reforços  de  bagum  na  parte  frontal  quando  de  

aplicação  costal,  jaleco  de manga comprida, avental de bagum, touca 

árabe e botas de neoprene ou borracha natural. 

Medidas de Higiene: Remover a vestimenta contaminada, tomar banho e 

trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas 

separadamente, evitando contato  com  outros  utensílios  de  uso  pessoal.  

Não  comer,  beber  ou  fumar  ao manusear os produtos químicos 
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9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma e 

cor): 
Líquido, translúcido, amarelo (1.25Y) 

Odor e limite de odor: ND 

pH: 6,61 

Ponto de fusão/ponto de 

congelamento: 
NA 

Ponto de ebulição inicial e 

faixa de temperatura de 

ebulição: 

NA 

Ponto de fulgor: NA 

Taxa de evaporação: ND 

Inflamabilidade (sólido; gás): ND 

Limite inferior/ superior de  

inflamabilidade ou 

explosividade: 

NA 

Pressão de vapor: NA 

Densidade de vapor: ND 

Densidade relativa: 1,1661 g/cm³ (20,0 a 21,1°C) 

 

Solubilidades (s): 

Miscível em água. 

Miscibilidade em solventes: 

2,4-D ácido : Etanol (1,25g/kg a 20°C), dietil éter (243g/kg a 20°C), 

heptano (1,1g/kg a 20°C), tolueno (6,7g/kg a 20°C) e xileno (5,8g/kg a 

20°C) 

Picloram ácido: Acetona (19,8g/L a 25°C), etanol(10,5g/L a 25°C), 

isopropanol (5,5g/L a 25°C), acetonitrila (10,6g/L a 25°C) e benzeno 

(0,6g/L a 25°C ). 
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Coeficiente de partição –n-

octanol/água: 
NA 

Temperatura de 

decomposição: 
ND 

Viscosidade: 15,3 mPa.s (19,9 a 20,1°C) 

Outras informações: 
Tensão superficial da solução a 1% em água: 0,03689 N/m. 

Corrosividade: alumínio = 0,0017mm/ano,  ferro = 0,0030mm/ano  e latão 

= 0,0138mm/ano. 

 

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade e reatividade: Produto estável a temperatura ambiente e ao ar durante pelo menos 2 anos. 

Possibilidade de reações 

perigosas: 
ND 

Condições a serem evitadas: NE 

Materiais incompatíveis: ND 

Produtos perigosos da 

decomposição: 
ND 

 

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: 

DL50(oral,ratos machos): 5000 mg/Kg 

DL50(dérmica, ratos):> 4000 mg/Kg 

CL50(inalatória, partículas, ratos, 4h): > 4,268mg/L de ar 

Corrosão/irritação à pele: O produto é considerado irritante 

Lesões oculares 

graves/irritação à pele: 
O  produto  é  considerado  irritante. 

Sensibilização respiratória ou à 

pele: 
ND 

Mutagenicidade em células 

germinativas: 
Não classificado como mutagênico. 
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Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. 

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. 

 

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamento e impacto do produto 

Ecotoxicidade: 

CL50 (peixes, 96h): 176,78 mg/L 

DL50 (aves): 1793,90 mg/kg 

CE50 (algas): 373,74 mg/L 

CE50 (Dapnhia magna, 48h): 27,08 mg/L 

DL50 (abelhas): >100 μg/abelha  

Persistência e degradabilidade: 
O produto é altamente persistente no meio ambiente. O Picloram tem 

persistência média a alta nos solos. O 2,4D não é persistente ou 

cumulativo no meio ambiente. 

Mobilidade no solo: NA 

 

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao 

Produto: 

Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação 

local. 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). 

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. Estas podem conter restos do produto e 

devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado 

conforme estabelecido para o produto. 
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14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre: 

Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares 

ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 

modificações 

Número ONU: 2902 

Nome apropriado para 

embarque: 
Pesticida, líquido, tóxico, N.E (Picloram, 2-4 D) 

Classe ou subclasse de risco 

principal: 
6.1 

Classe ou subclasse de risco 

subsidiário: 
NA 

Número de risco: 60 

Grupo de embalagem: III 

Hidroviário: 

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 Good Code (IMDG Code) 

Número ONU: 2902 

Nome apropriado para 

embarque: 
Pesticida, líquido, tóxico, N.E (Picloram, 2-4 D) 

Classe ou subclasse de risco 

principal: 
6.1 

Classe ou subclassse de risco 

subsidiário: 
NA 

Grupo de embalagem: III 

EmS: F-A, S-A 
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Aéreo: 

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). 

Número ONU: 2902 

Nome apropriado para 

embarque: 

PESTICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO, N.E (Picloram, 2-4 D) 

Classe ou subclasse de risco 

principal: 

6.1 

Classe ou subclassse de risco 

subsidiário: 

NA 

Grupo de embalagem: III 

 

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações especificas 

para o produto químico: 

Decreto federal n°2.657, de 3 de julho de 1998. 

Norma ABNT-NBR 14725:2012. 

Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma 

Regulamentadora n°26. 
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16 –OUTRAS INFORMAÇÕES 

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 empregados e contratados quanto aos possíveis 

riscos advindos da exposição ao produto químico. 

 

 

FISPQ elaborada em fevereiro de 2015. 

 

 

Legendas e abreviaturas: 

CAS - Chemical Abstracts Service 

CE50 - Concentração efetiva 50% 

CL50 - Concentração letal 50% 

DL50 - Dose letal 50% 

NA - Não aplicável 

SCBA - Self Contained Breathing Apparatus 

ND - Não determinado 

NE – Não estabelecido 

 


