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Esta FISPQ está de acordo com os padrões e exigências regulatórias do Brasil, e pode não estar de acordo com as 
exigências regulatórias de outros países. 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto : TALENTO® 

 
Recomendações e restrições de uso do produto químico 

Não existem informações disponíveis. 
 
Detalhes do fabricante ou do fornecedor 

Companhia : DuPont do Brasil S.A. 

Endereço : Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville 

Barueri - São Paulo 

CEP 06454-080 

Brasil 

Telefone : 0800 772 2492 

 
 
Número do telefone de 
emergência  

:  0800 772 2492  

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Categoria de risco do produto 

Toxicidade aguda Categoria 5  

Toxicidade aguda em meio 

aquático 

Categoria 1  

Toxicidade crônica em meio 

aquático 

Categoria 1  

 

Conteúdo do rótulo 

Pictograma : 

      
Palavra de advertência : Atenção  
Advertência dos perigos : Pode ser nocivo se inalado.  
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Muito tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados.  
 
 

 
Prevenção de medidas 

perigosas 

: Evitar a liberação no ambiente. 

SE INALADO: Chamar o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou um médico se não 

se sentir bem. 

Recolher o derramamento. 

Descartar o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento de 

resíduos.  
 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Natureza quimica : Mistura 

 
Componentes  

Nome químico Nº CAS Concentração  

Hexitiazoxi 78587-05-0 50 - 60 % 

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

Medidas de primeiros socorros para diferentes métodos de exposição 

Inalação : Mover pessoa para o ar livre. Se a respiração parar aplique respiração artificial. 

Procurar uma opinião médica.  

 
Contato com a pele : Retirar a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com sabão e 

bastante água, removendo todo o vestuário e sapatos contaminados. Procurar 

uma opinião médica.  

 
Contato com os olhos : Remova as lentes de contato. Lave imediatamente com água corrente e 

também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. Procurar uma 

opinião médica.  

 
Ingestão : NÃO provocar o vômito. Lave a boca com água corrente. Se a pessoa ao 

vomitar estiver deitada de costas, vire-a de lado. Se houver ingestão chame um 

centro de intoxicações ou consulte o médico imediatamente.  

 
Sintomas e riscos principais : Pode irritar os olhos., Pode provocar irritação do sistema respiratório., A 

ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarréia., A 

poeira pode causar:, Edema pulmonar, Fibroma  
 
Proteção dos prestadores 

de primeiros socorros 

: Não existem informações disponíveis. 
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Indicações para o médico : Não há um antídoto específico disponível. 

No caso de ingestão o estômago deve ser limpo com uma lavagem gástrica 

mediante supervisão do médico.  
 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios adequados de 

extinção 

: Aspersão de água, Espuma, Substância química seca, Dióxido de carbono 

(CO2) 

Agentes de extinção inadequados: 

Jato de água de grande vazão, (risco de contaminação)  

 
Riscos específicos : Produtos de decomposição perigosa formados durante incêndios. Dióxido de 

carbono (CO2) óxidos de nitrogênio (NOx) O produto não é inflamável.  

 

O produto não é inflamável.  

 

 

 
Procedimentos específicos 

de combate de incêndio 

: (em incêndios pequenos) Se a área estiver muito exposta ao fogo e se as 

condições permitirem, deixar o fogo apagar sozinho, pois a água pode 

aumentar a área contaminada. Resfriar os recipientes / tanques, pulverizando-

os com água. Controle o escoamento residual.  

 
Equipamento especial de 

proteção para o pessoal 

destacado para o combate 

a incêndios 

: Utilizar equipamento respiratório individual e traje de proteção.  

 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções individuais : Evacue o local, ventile totalmente a área, use respiradores com suprimento de 

oxigênio incorporado. Usar equipamento pessoal de proteção.  

 

 
Precauções ambientais : Evite a entrada no encanamento de esgoto, em correntes de água ou em áreas 

rebaixadas.  

 
Métodos de limpeza : Para enxugar, use serragem, areia, limpador absorvente de óleo ou outros 

materiais absorventes. Coloque em um recipiente apropriado antes de 

descartar.  

Se ocorrer um derramamento de líquido em grandes quantidades, limpar 

prontamente com pá ou aspirador.  
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio 
Medidas 

técnicas/Precauções 

: Não existem informações disponíveis. 

 
Precauções para 

manuseio seguro 

: O produto não é inflamável.  

 
 

Armazenagem 
Condições adequadas 

de armazenamento  

: Ao armazenar, não contamine água, outros pesticidas, fertilizantes, alimentos 

ou rações. Mantenha o produto no recipiente original e armazene fora do 

alcance de crianças e animais domésticos. Armazene em um local fresco e 

seco. Não armazene em casa nem nos arredores. Manter fora do alcance de 

crianças.  

 

Temperatura de estocagem: > 0 °C 

 

Medidas de higiene : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas. Lavar 

completamente com sabão e água depois de manusear o condensado e depois 

de lavar o sistema exaustor de ventilação.  

 
 

8. MEDIDAS DE PREVENCÃO DE EXPOSIÇÃO 

Medidas de planejamento : Não existem informações disponíveis. 

 
Parâmetros de controle 

 
Nenhum estabelecido. 

 
 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Proteção respiratória : Usar proteção respiratória. Máscara adequada com filtro de partículas P3 

(Norma Europeia 143) Meia máscara com um filtro de partículas P2 (Norma 

Européia EN 143).  

 

Proteção das mãos : Em caso de contato com vapores condensados do processo, use luvas 

resistentes a quimicos,  como por exemplo neopreno ou nitrila. 

 

Proteção dos olhos : Oculos de segurança com anteparos laterais  
Proteção do corpo e da pele : Avental resistente a produtos químicos, usado sobre macacões, por sua vez 
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usados sobre camisas de mangas longas e calças compridas.  
Medidas gerais de 

protecção 

 

: Não existem informações disponíveis. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Aparência ( Estado Físico, Forma, Cor, etc.) 

 
Estado físico : sólido 

 
Forma : pó molhável 

 
Cor : bege 

 
Odor : dados não disponíveis 

 
Limite de odor : dados não disponíveis 

 
pH : 4.5 - 7 

 

 
Ponto de fusão/congelamento 

Ponto de fusão : 105 - 107.5 °C 

 
Ponto/intervalo de ebulição 

dados não disponíveis 
 

Inflamabilidade (sólido, gás) : dados não disponíveis 

 
Ponto de inflamação : dados não disponíveis 

 
Velocidade de evaporação : dados não disponíveis 

 
Temperatura de 

decomposição 

: dados não disponíveis 

 
Temperatura de auto-ignição : dados não disponíveis 

 
Limites de explosividade 

Limite superior de 

explosividade 

: dados não disponíveis 

 
Limite inferior de 

explosividade 

: dados não disponíveis 
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Pressão do vapor : dados não disponíveis 
 

 
Densidade do vapor : dados não disponíveis 

 
Densidade 

Densidade : ca. 0.13 - 0.15 g/cm3 

 
 
Solubilidade 

 
Solubilidade em água : dados não disponíveis 

 
Solubilidade em outros 

solventes 

: 0.0005 kg/m3 

 
Coeficiente de partição (n-

octanol/água) 

 

: dados não disponíveis 

 

Índice de Volatilidade : dados não disponíveis 

 
Viscosidade, dinâmica : dados não disponíveis 

 
Viscosidade, cinemática : dados não disponíveis 

 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade : Sem riscos especiais a mencionar. 

 
Estabilidade : Estável em condições normais de temperatura e armazenamento.  

Sem riscos especiais a mencionar.  

 

 
Sob condições específicas 

pode gerar reações 

perigosas 

: Não ocorre polimerização.  

 
Condições a serem 

evitadas 

: Não existem informações disponíveis. 

 

Materiais a serem evitados : Sem materiais que devam ser especialmente mencionados. 

 
Produtos de decomposição 

perigosa 

: Não existem informações disponíveis. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda : TALENTO®: 

 

Oral:  DL50/ratazana : > 5,000 mg/kg 

Fonte: dados fornecidos por fonte externa.   

 

Dérmico:  DL50/ratazana : > 5,000 mg/kg 

Fonte: dados fornecidos por fonte externa.   

 

 

Corrosão/irritação da pele 

 

: TALENTO®: 

 

Espécie: coelho 

Classificação: Não provoca irritação na pele 

Resultado: Não provoca irritação na pele 

Fonte: dados fornecidos por fonte externa.   

 

 

Graves danos aos 

olhos/irritação dos olhos 

 

: TALENTO®: 

 

Espécie: coelho 

Classificação: Não irrita os olhos 

Resultado: Não irrita os olhos 

Fonte: dados fornecidos por fonte externa.   

 

 

Sensibilização respiratória / 

Sensibilização da pele 

: TALENTO®: 

 

Espécie: cobaia 

Classificação: Não causa sensibilização à pele. 

Resultado: Não causa sensibilização à pele. 

Fonte: dados fornecidos por fonte externa.   

 

 

Mutagenicidade 

 

: Hexitiazoxi: 

 

Testes em bactérias ou células de mamíferos não revelaram efeitos 

mutagênicos.  

 

 

Carcinogenicidade 

 

: Hexitiazoxi: 
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Nenhuma evidência de carcinogenicidade em estudos com animais.  

 

 

Toxicidade na reprodução : Hexitiazoxi: 

 

Testes feitos com animais não demonstraram efeitos sobre a fertilidade.  

Testes feitos com animais não demonstraram efeitos sobre o desenvolvimento 

fetal.  

 

 

 
Toxicidade sistêmica de 
órgão-alvo específico - 
exposição única 

: dados não disponíveis 

 
Toxicidade sistêmica de 
órgão-alvo específico - 
exposição repetida 

: dados não disponíveis 

 
Toxicidade por aspiração : A mistura não possui propriedades associadas com o potencial de risco de 

aspiração.   

 
 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos da ecotoxicidade 
Toxicidade para os 

peixes 

:  Hexitiazoxi: 

 

CL50/96 h/Lepomis macrochirus (Peixe-lua): 0.53 mg/l  

 

 

Outros  : Hexitiazoxi: 

 

CE50/96 h/Chlorella vulgaris (alga de água-doce): > 10,000 mg/l  

CE50/48 h/Daphnia magna: 0.742 mg/l  

 

Persistência e 

degradabilidade 

 

: dados não disponíveis 

Bioacumulação : Hexitiazoxi: 

 

Espécie: Peixes  

Fator de bioconcentração (FBC): 1,000 - 1,600 
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Mobilidade no solo : dados não disponíveis 

 
Outros efeitos adversos : dados não disponíveis 

 

 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos de disposição de 

resíduos 

: Não contamine água, alimentos ou rações no descarte. Consulte o rótulo do 

produto para obter instruções. Os resíduos resultantes do uso deste produto 

devem ser descartados no local ou numa instalação de descarte de resíduos 

aprovada. Não transporte este recipiente se detectar danos ou vazamento. O 

tratamento, armazenamento, transporte e descarte devem ser feitos de acordo 

com os regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis.   

 

 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
 

ANTT 
 

N° ONU : 3077 

Nome de embarque correto 

 

 

  

: 

  

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO 
AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Hexitiazoxi) 
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Classe : 9 

Grupo de embalagem : III 

  
IMDG 

 

N° ONU : 3077 

Nome de embarque correto : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

  (Hexitiazoxi) 

Classe : 9 

Grupo de embalagem : III 

Poluente marinho : sim 

 
IATA_C 

 

N° ONU : 3077 

Nome de embarque correto : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

  (Hexitiazoxi) 

Classe : 9 

Grupo de embalagem : III 

 
Matérias que necessitam 

de atenção para o 

transporte 

: Não existem informações disponíveis.  

 
 
 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 

Consulte a seção 2 desta FISPQ para classificação de acordo com o GHS. 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Data de emissão : 14.04.2020 
Data da revisão : 14.04.2020 
 
As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança estão corretas de acordo com nosso melhor 
julgamento e conhecimento na data da publicação. As informações fornecidas são elaboradas na forma de 
orientações para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação segura, e 
não devem ser consideradas como garantias ou especificações de qualidade. As informações acima referem-se 
apenas aos materiais específicos designados neste documento, e podem não ser válidas em caso de uso 
desses materiais em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, ou caso o material seja 
alterado ou processado de forma não especificada no texto. 

 
 


