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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome do Produto: BRODIFACOUM FERSOL ISCA GRÃO INTEGRAL 
 
Aplicação: Eficaz contra ratos e camundongos. 
 

Fabricante: 

Fersol Indústria e Comércio S/A 
Rod. Presidente Castello Branco, Km 68, Bairro Dona Catarina, 
Mairinque – São Paulo, CEP: 18.120 – 970. 
Tel.: (11) 4246-6200, Fax: (11) 42466205 
 
http://www.fersol.com.br 
 

 
 

Telefone de emergência:  
(0XX11) 4246 6300 (Fersol Indústria e Comercio S/A) 

 
0800 771 3733 ou 0800 722 6001 

(RENACIAT-ANVISA/MS - Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência 

Toxicológica) 
 
 

2.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Classificação de perigo do produto: Produto não classificado como perigoso pelo Sistema 
de Classificação utilizado. 
 
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. 
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Elementos apropriados da rotulagem 

Pictogramas  

 

   

Palavra de advertência ATENÇÃO 

 
Frases de Risco: 
 
H290 – Pode ser corrosivo para os metais 
P234 – conserve sempre no recipiente original 
P390 – absorva o produto derramado afim de evitar danos materiais 
P406 – Armazene num recipiente resistente á corrosão/... com revestimento interno resistente. 
 

3.  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

    
Natureza Química: “Este produto é uma mistura”. 
 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: 
 
 

Nome químico N
o 

CAS Concentração 

Brodifacoum 56073-10-0 0,005% 

Benzoato de Denatônio 3734-33-6 0,001% 

 
 

4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas 
contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o 
acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. 
Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha. 
 
Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração 
artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente. 



        
       

BRODIFACOUM  FERSOL ISCA GRÃO INTEGRAL 
  

Página: (3 de 10)                                                                                                                          

Data de elaboração: (25/05/2017)          Revisão: (10/03/2021) 

Ficha de Informações de Segurança de 

Produto Químico 

 
Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. 
Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico.  
 
Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico. 
 
Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente 
não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar 
um centro de intoxicações ou serviço médico imediatamente levando o rotulo ou FISPQ. 
ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente. 
 
Sintomas e efeitos mais importantes aguados e tardios: Em caso de ingestão de grandes 

quantidades, pode ocorrer sangramento nasal, em gengivas, cutâneo, digestivo, urinária e outros 

órgãos. 
 
Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório com o 
produto durante o processo. 
 
Notas para o médico: Ingrediente ativo: Brodifacoum. Grupo químico: Cumarínico. Ação: 
anticoagulante. Antídoto: Vitamina K1. 
 

5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção apropriados: Água em forma de neblina, pó químico, espuma, CO2. Não 
recomendamos jatos de agua de forma direto.  
 
Meios de extinção não apropriados: Extintores a base de água devem ser evitados para não 
ocasionar espalhamento do produto para outras regiões. 
 
Perigos específicos da mistura ou substancias: A combustão do produto químico ou de sua 
embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. 
 
Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: Equipamento de proteção 
respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  
 
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Para o pessoal que não faz 
parte dos serviços de emergência: Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não 
toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 
adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de 
proteção individual conforme descrito na seção 8. 
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Para o pessoal de serviço de emergência: Para pessoal de serviço de emergência: Utilizar EPI 
completo, com óculos de proteção, luvas de proteção adequadas, sapatos fechados e 
vestimenta de segurança para proteção do corpo. Máscara com filtro contra poeiras, se 
necessário. 
 
Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. 
 
Método e materiais para a contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro 
instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e 
remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a seção 13 desta 
FISPQ. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
  

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio 
 
Condições de Armazenamento Seguro incluindo qualquer Incompatibilidade: 
 
Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de 
ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto. Utilize 
equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. 
 

Medidas de higiene: 
 
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: 
 
Armazene em local bem ventilado, longe de a luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter 
armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de 
estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. 
 
Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresentasse perigo de 
Condições adequadas. 
 
Materiais para embalagens: Mantenha o produto na embalagem original. 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Medidas de controle de engenharia: quando aplicável utilizar sistema de exaustão apropriado, 
visando garantir uma ventilação adequada ao local de trabalho (NR9). 
 
Parâmetros de controle específicos:  
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Limites de exposição ocupacional: 
 
Indicadores biológicos: Não estabelecidos. 
 
Outros limites e valores: Não estabelecidos. 
 
Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão 
direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. 
 

 

Equipamentos de proteção individual: 
 
Proteção respiratória: utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico, 
cobrindo nariz e boca. 
 
Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável. 
 
Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança para produtos químicos. 
 
Proteção para a pele e corpo: utilizar vestimentas adequadas (calça, camisa de manga). 
 
Precauções Especiais: manter os EPI’s devidamente limpos e em condições adequadas de 
uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de 
equipamentos danificados. 
 
Medidas de higiene: tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas 
contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. 
 

9.  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico: Solido (Grãos) 
Cor: Azulada 
Odor: Característicos de cereais 
PH: Não aplicável  
Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado 
físico:  
Ponto de fusão: Não determinado 
Ponto de fulgor: Não determinado 
Limites de explosividade superior /inferior: o produto não é explosivo 
Densidade: 0,4 g/cm³

 

Solubilidade(s): Insolúvel em água 
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Coeficiente de partição - n-octanol/ água: Não aplicável 
Temperatura de autoignição: Não disponível 
Temperatura de decomposição: Não disponível 
Viscosidade: Não aplicável 
Outras informações: Não aplicável 
 

10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 
 
Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao 
produto. 
 
Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. 
 
Materiais incompatíveis: Não são conhecidos materiais incompatíveis. 
 
Produtos perigosos da de composição: Não são conhecidos produtos perigosos da 
decomposição. 
 
 

11.   INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidade aguda: Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda. 
 
Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) 
ETAm (oral): > 5000 mg/kg 
ETAm (dérmica): > 5000 mg/kg 
ETAm (inalação, 4h): > 5 mg/L 
Corrosão/irritação da pele: Não é esperado que o produto provoque irritação à pele. 
 
Lesões oculares graves/irritação oculares: Não é esperado que o produto provoque irritação 
ocular. 
 
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. 
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Toxicidade a reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Não é esperado que o produto 
apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida): Não é esperado que o produto 
apresentasse toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. 
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
 
 
 

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:  
 
Ecotoxicidade: Produto tóxico para peixes, aves e outros animais selvagens. Tóxico por via oral 
para animais não alvos, pelo consumo de iscas (risco primário) ou ingestão de roedores 
envenenados (risco secundário). 
 
Persistência e degradabilidade: Produto biodegradável. 
 
Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. 
A solubilidade de Brodifacoum em água é muito baixa (<0,1 mg / l). 
 
Mobilidade no solo: Baixo potencial de deslocamento no solo. 
 
Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. 
 
 

13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  

 
Métodos recomendados para destinação final: 
 
Produto: Consultar 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. 
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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 

 
 

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: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. 
 

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 Goods Code” (IMDG Code). 
 
Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. 
 

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: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. 
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15. REGULAMENTAÇÕES  

 
Regulamentações Especificas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para o produto Químico: 
 
Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. 
Norma ABNT-NBR 14725:2012. 
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Legendas e abreviaturas: 
 
CAS - CAS- Chemical Abstracts Service 
ONU - Organização das Nações Unidas 
 
Referências Bibliográficas: 
ABNT NBR 14725-2:2009. Versão corrigida 2010. Produtos químicos — Informações sobre 
segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo. 
 
ABNT NBR 14725-4:2012. Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio 
ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo. Parte 4: Ficha de informações de 
segurança de produtos químicos (FISPQ). 
 
AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E 
BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para 
substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução 
Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2016. 
 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: 
Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978. 
 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: 
Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978. 
 
EC- Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market. Assessment 
Report. Brodifacoum Product-type 14 (Rodenticide). Annex I - Italy, 2010. 
 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. 
New York: United Nations, 2013. 
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HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: 
<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Março de 2021. 
 
IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: 
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Março de 2021. 
 
IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: 
<http://www.inchem.org/>. Acesso em: Março de 2021. 
 
NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical 
Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: Março de 2021.  
 
 
TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: 
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: Março de 2021. 
 
“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso 
melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as 
especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os 
recomendados, serão de responsabilidade do usuário.” 

 

 


