FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome Apropriado par Embarque:

(Imidacloprido)

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

Nome comercial

EXPEDIDOR:
Albaugh Agro Brasil Ltda

GRANARY

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

Aspecto:

Sólido marrom na forma de grânulos.

Incompatibilidade: Não são conhecidos materiais incompatíveis.
EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Utilizar EPI completo, com luvas de borracha nitrílica ou PVC, óculos de proteção contra poeiras, botas de
borracha e vestimenta de seguran ça para proteção de todo o corpo. Recomenda-se o uso de máscara de proteção
com filtro contra poeiras.
“O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735”
RISCOS
Fogo: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como
monóxido e dióxido de carbono.
Saúde: Nocivo se ingerido. Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento, e aos olhos com
vermelhidão e lacrimejamento. A exposição única pode provocar danos ao sistema nervoso com tremores,
incoordenação motora e redução da mobilidade e atividade.
Meio Ambiente: Pode causar efeitos prejudiciais ao meio ambiente. É esperado que o produto apresente
rápida degradação e baixa persistência. Apresenta baixo potencial de bioacumulação em organismos aquáticos.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:
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.
Fogo:
Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Não fume. Contêineres e tanques envolvidos
no incêndio devem ser resfriados com neblina d’água. Meios de extinção apropriados: Compatível com qualquer
meio de extinção. Não recomendados: Jatos d’ água de forma direta.
Poluição:
Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. O material proveniente do
combate ao fogo pode causar polui ção e deve ser contido. O produto remanescente deve ser coletado com uma pá
limpa ou outro instrumento que n ão o disperse, acondicionado em recipiente apropriado e removido para local
seguro.
Envolvimento de Pessoas: Solicite atenção médica de emergência.Inalação – Remova a vítima para local ventilado e
a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contato com a pele – Lave a pele exposta
com quantidade suficiente de água para remoção do material. 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. Ingestão – Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância.
Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente.
Informações ao médico: Se necessário, forneça tratamento sintomático.
Observações: As
instruções
ao
motorista,
exclusivamente no envelope para transporte.
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Policia Rodoviária Federal
Policiamento de Transito

:
:

191
190

Bombeiros :
Defesa Civil :

Albaugh Agro Brasil Ltda

:

193
199
(24) 3354-5323

Pró Química / Abiquim
:
0800-118270
Defesa Civil :
(Ligação Gratuita Dia e Noite – EM TODO TERRITORIO NACIONAL)

0800-618080

OUTROS TELEFONES ÚTEIS
REGIÃO

POLÍCIA

ÓRGÃO DO

RODOVIARIA FEDERAL

MEIO AMBIENTE

(41) 3373-0049

(41) 2118-2900

(41) 3213-3700

(48) 3221-3329

(48) 3244-1111

(48) 3251-3200

(48) 3216-1700

(51) 3225-9054

(51) 3288-3177

(51) 3374-0003

(51) 3225-1588

Espírito Santo

(27) 3137-4441

(27) 3345-1474

(27) 3235-6900

(27) 3136-3445

Minas Gerais

(31) 3250-2106

(31) 3289-8073

(31) 3333-2999

(31) 3298-6200

Rio de Janeiro

(21) 3399-4193

(21) 3399-1294

(21) 2473-2081

(21) 2270-6433

São Paulo

(11) 2193-8888

(11) 3242-0977

(11) 6095-2340

(11) 3030-7000

Maranhão

(98) 3212-1517

(98) 3212-1515

(98) 3225-2563

(98) 3221-2063

Piauí

(86) 3218-2022

(86) 3216-1260

(86) 3233-1011

(86) 3216-2039

Ceará

(85) 3101-2224

(85) 3101-2219

(85) 3295-3022

(85) 3452-6909

Rio Grande do Norte

(84) 3232-1093

(84) 3232-1557

(84) 3203-1550

(84) 3232-9175

Paraíba

(83) 3218-4679

(83) 3218-5740

(83) 3132-3366

(83) 3218-9208

Pernambuco

(81) 3425-2490

(81) 3413-9100

(81) 3464-0707

(81) 3441-5033

Alagoas

(82) 3315-2822

(82) 3315-2834

(82) 3324-1135

(82) 3221-8683

Sergipe

(79) 3214-0008

(79) 3214-2609

(79) 3179-3151

(79) 3179-7310

Bahia

(71) 3371-6691

(71) 3431-1213

(71) 2101-2250

(71) 3310-1429

Mato Grosso do Sul

(67) 3318-1104

(67) 3342-4050

(67) 3325-3600

(67) 3318-5600

Mato Grosso

(65) 3313-7818

(65) 3637-1657

(65) 3644-2211

(65) 3613-7200

Goiás

(62) 3201-2211

(62) 3201-2151

(62) 3901-3701

(62) 3206-8743

Distrito Federal

(61) 3901-5815

(61) 3343-9087

(61) 3448-7791

(61) 3316-1212

Amazonas

(92) 3318-1104

(92) 3663-5929

(92) 3245-1420

(92) 3613-2711

Para

(91) 4006-8387

(91) 4006-8353

(91) 3241-4258

(91) 3276-5100

Tocantins

(63) 3218-1166

(63) 3218-2715

(63) 3315-0191

(63) 3218-1050

DEFESA CIVIL

BOMBEIROS

Paraná

(41) 3350-2610

Santa Catarina
Rio Grande do Sul

SUL

SUDESTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

NORTE

