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SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa
1.1.

Identificação do produto

Nome comercial

: Meta-Turbo SC

Código do produto

: 10.015.012

Uso recomendado

: Defensivo Agrícola

1.2.

Identificação da Empresa

Distribuidor
BIOVALENS LTDA ME
Rua Manoelzinho R. da Cunha, nº 81
Caixa postal 38059-367
Uberaba/MG - Brasil
T (34) 3334-9000
biovalens@biovalens.com.br
Número de emergência

: (34) 3334-9000

SEÇÃO 2: Identificação de perigos
2.1.

Classificação da substância ou mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2A
2.2.

Elementos apropriados de rotulagem

GHS-BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS-BR)

:

Palavra de advertência (GHS-BR)

: Atenção

Frases de perigo (GHS-BR)

: H318 - Provoca lesões oculares graves
H319 - Provoca irritação ocular grave

Frases de precaução (GHS-BR)

: P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
P280 - Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção para os olhos/ proteção facial
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente
com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.
Continue enxaguando
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/…
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

GHS05

2.3.

Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes
3.1.

Substância

Não aplicável
3.2.

Mistura
Identificação do produto

%

Segredo industrial

Nome

Nº CAS inexistente

0 - 10

Segredo industrial

Nº CAS inexistente

0 – 10

Segredo industrial

Nº CAS inexistente

90 - 100

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros
4.1.

Descrição das medidas de primeiros socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros
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Medidas de primeiros-socorros após inalação

: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não
dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO
TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Medidas de primeiros-socorros após contato
com a pele

: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de
irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Medidas de primeiros-socorros após contato
com os olhos

: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de
contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista:
Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Medidas de primeiros-socorros após ingestão

: Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por
via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

4.2.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Provoca irritação e aos olhos com lacrimejamento e vermelhidão
4.3.
Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
.

Notas ao médico

: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático
deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios
hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a
pele não friccione o local atingido.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio
5.1.

Meios de extinção

Meios de extinção adequados

: Apropriados: Compatível com extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico,
ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Meios de extinção inadequados

: Não recomendados: Jatos d’água de forma direta.

5.2.

Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
5.3.
Recomendações para a equipe de combate a incêndio
Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques
envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento
6.1.

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais

6.1.1.

: Evitar o contato com a pele e com os olhos. Contenha o vazamento se puder ser feito com
segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.
Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Para não-socorristas

Equipamento de proteção

: Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

Procedimentos de emergência

: Abandone a área. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção
adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2.

Para socorristas

Equipamento de proteção

: Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de nitrila, touca
árabe, macacão de algodão hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do
punho das luvas e as pernas das calças passando por cima das botas; botas de borracha,
avental impermeável. Máscara com filtro P2 ou P3.

Procedimentos de emergência

: Evacuar o pessoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.

6.2.

Precauções ambientais

Evite a liberação para o meio ambiente. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.
6.3.

Métodos e materiais de contenção e limpeza

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Não permita a entrada de água nos recipientes.
Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto
remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e
remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda
conforme a Seção 13 desta FISPQ.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento
7.1.

Precauções para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado

: Não se espera que apresente um perigo significante sob condições normais de uso.

Precauções para manuseio seguro

: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite
formação de vapores/névoas/poeiras. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais
incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene

: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou
ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.
Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de
alimentação.
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7.2.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas

: Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

Condições de armazenamento

: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local deve ser exclusivo
para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado,
coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO
VENENO. Tranque o local evitando o acesso de pessoas não autorizadas principalmente
crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis para envolver embalagens
rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Não é necessária adição de
estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Manter armazenado em
temperatura ambiente.

Materiais para embalagem

: Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual
8.1.

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:
Nome químico comum ou nome técnico: Sacarose = 10 mg/m3 - TLV – TWA (ACGIH, 2016)
Indicadores biológicos: Não estabelecidos
8.2.

Controles de exposição

Controles apropriados de engenharia

8.3.

: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas
medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Mantenha as concentrações
atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional
indicados.

Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção lateral.
Proteção da pele e do corpo: Luvas de nitrila, touca árabe, macacão de algodão hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do
punho das luvas e as pernas das calças passando por cima das botas; botas de borracha, avental impermeável.
Proteção respiratória: Máscara com filtro P2 ou P3.
Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1.

Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Estado físico

: Líquido

Cor

: Branco

Odor

: Inodoro

Limiar de odor

: Não disponível

pH

: Não disponível

Ponto de fusão

: Não disponível

Ponto de solidificação

: Não disponível

Ponto de ebulição

: Não disponível

Ponto de fulgor

: Não disponível

Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)

: Não disponível

Inflamabilidade (sólido/gás)

: Não disponível

Limites de explosão

: Não disponível

Pressão de vapor

: Não disponível

Densidade relativa do vapor a 20°C

: Não disponível

Densidade relativa

: ≈1

Solubilidade

: Solúvel em água.

Log Pow

: Não disponível

Log Kow

: Não disponível

Temperatura de auto-ignição

: Não disponível

Temperatura de decomposição

: Não disponível

Viscosidade, cinemática

: Não disponível

Viscosidade, dinâmica

: Não disponível

9.2.

Outras informações

Não disponível

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
Estabilidade química

: Estável sob condições normais de uso

Condições a evitar

: Temperaturas extremamente altas ou baixas,Mantenha afastado do calor, faísca, chama
aberta, superfícies quentes. - Não fume
: Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, liberando gases corrosivos

Produtos perigosos da decomposição
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Materiais incompatíveis

: Não são conhecidos materiais incompatíveis.

Possibilidade de reações perigosas

: Nenhuma, em condições normais de uso

Reatividade

: O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas
11.1.

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda:
Produto não classificado como tóxico agudo.
DL50 oral: > 2000 mg/kg.
DL50 dérmica: > 4000 mg/kg.
CL50 inalatória: > 4000 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele: Produto não classificado como irritante à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação nos olhos com lacrimejamento e vermelhidão.
Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Há relatos de reações alérgicas em manipuladores do fungo em laboratórios,
como febre e problemas pulmonares e de pesquisador com sintomas de sensibilidade meses após manipulação do fungo sem a devida proteção
(luvas e máscara). Existem diversos relatos em literatura médica de Metarhizium anisopliae (Metsch) como causador de infecção oportunista em
indivíduos imunossuprimidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico
por exposição repetida.
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas
12.1.

Toxicidade

Produto não classificado como tóxico para o ambiente aquático.
CL50 (Peixes, 96h): ≥ 100 mg/L
CE50 (Crustáceos, 48h): ≥ 100 mg/L
CE50 (Algas, 72h): ≥ 100 mg/L
12.2.

Persistência e degradabilidade

Segredo industrial
Persistência e degradabilidade
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
DTO - Demanda Teórica de Oxigênio
DBO (% de ThOD)
12.3.

Potencial bioacumulativo

Segredo industrial
Log Pow
Potencial bioacumulativo
12.4.

Facilmente biodegradável em água.
0,69 g O₂ /g substância
1,12 g O₂ /g substância
0,61 (5 days; Estudo de literatura)

-3,7 (Valor experimental)
Não bioacumulável.

Mobilidade no solo

É esperada moderada a elevada mobilidade no solo.
12.5.

Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos

: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final
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: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado
conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada: É obrigatória a devolução das embalagens ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito,
na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações,
medicamentos, animais ou pessoas.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte
14.1

Regulamentações nacionais e internacionais

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte
14.2

Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível
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SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações
Regulamentações locais do Brasil

: Norma ABNT NBR 14725.
Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 – Promulga a Convenção nº 170 da OIT,
relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra,
em 25 de junho de 1990.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26
Resolução nº 420/ANTT de 12 de fevereiro de 2004

SEÇÃO 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 colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.
FISPQ Vittia
Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto,
ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.
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