FICHA DE EMERGÊNCIA

Avenida Basiléia, 590 - Manejo
CEP: 27521-210 - Resende/RJ
Telefone de Emergência (24 Horas):
(24) 3354-5323
S.O.S.: TOXICLIN- 0800-0141149
SUATRANS- 0800-7077022

Nome Apropriado para Embarque:
Substância que apresenta risco para Número de risco:
o Meio Ambiente, Sólida, N.E.
Número da ONU:
Classe ou subclasse de risco:
(ÓXIDO CUPROSO)
COBRE ATAR BR

90
3077
9

Descrição da classe ou Subclasse de
Risco: Substâncias Perigosas Diversas
Grupo de Embalagem: III

Aspecto:

Sólido micro granulado, cor castanho avermelhado. Odor fraco.

Incompatibilidade:

Aço carbono e galvanizados (exceto aço inox).

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência:
Luvas longas PVC, aventais impermeáveis, botas e óculos de proteção, além de máscara semifacial com filtro para poeiras tóxicas, capacete. O EPI do motorista está especificado na
ABNT NBR 9735.
RISCOS

Fogo:

Não é combustível. A exposição prolongada ao fogo pode gerar gases tóxicos.

Saúde:

Medianamente tóxico. DL50 Oral (rato) = 1590 mg/Kg, DL50 Dermal (rato) >2000 mg/Kg. Não é
irritante a pele. É irritante para os olhos.

Meio Ambiente:

Dispersa rapidamente em água, poluindo rios e lagos. Pouco tóxico para peixes, e muito tóxico
para bactérias.
EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:

Isolamento e evacuação: Isole a área de derramamento ou vazamento. Não toque nos
recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção
adequadas. Estancamento: Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Contenção:
Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame, caso seja aplicável. Transbordo:
Escolher local apropriado para o procedimento. Lacrar e identificar os recipientes de
acondicionamento do produto recolhido. O produto vazado não deverá mais ser utilizado,
contate a empresa Fabricante para destinação final em local credenciado. Manuseio: Trabalhe
de costas para o vento. A equipe envolvida no manuseio e transbordo deverá obrigatoriamente
ser realizada por profissionais treinados para estas finalidades.
Em princípio de incêndio usar extintor de pó químico, CO 2, espuma ou usar água nebulizada
(não usar jato direto). Em incêndios: usar água nebulizada e proteção respiratória. Tomar
medidas preventivas para evitar contaminação ambiental pelas águas de combate.

Poluição:

Evitar contaminação de mananciais e sistemas de drenagens. Limpeza: água com solução a
10% de soda cáustica ou sabão. Recolher o produto de limpeza ou camadas de terra
contaminadas em recipientes fechados e identificá-los. Contatar o fabricante para uma
disposição final dos resíduos.

Envolvimento
de pessoas:

Remover a vítima da área de perigo.
Em contato com os olhos: lavar com água corrente por 15 minutos e levá-la ao médico. Em
caso de ingestão: administrar carvão medicinal com muita água repetidamente e levá-la ao
médico. Não induzir vômito.

Informações ao
Médico:

Tratamento médico: usar EDTA ou PENICILAMINA como antídoto para intoxicação de cobre.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope de transporte.
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