
FICHA DE EMERGÊNCIA

TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Albaugh Agro Brasil Ltda.

Avenida  Basiléia,  590  -  Manejo  -
Resende - RJ

(24) 3354-5323

(Tebuconazol)
Nome Técnico

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA
RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS

PERIGOSOS

Data Revisão: 09/03/2018

Expedidor:

Nome Comercial

ARRAY 200 EC

Aspecto: Líquido, translúcido, amarelo. Odor: característico.   

EPI  de  uso  exclusivo  da  equipe  de  atendimento  à  emergência:  Utilizar  luvas  e  botas  de  PVC  ou  outro  material
compatível, equipamento autônomo de respiração com pressão positiva, macacão de mangas compridas impermeável e
capacete. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Líquido combustível. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas,
chamas  abertas  ou  chamas  de  fósforos  e  cigarros,  operações  de  solda,  lâmpadas-piloto  e  motores  elétricos.  Pode
acumular  carga  estática  por  fluxo  ou  agitação.  Podem  deslocar-se  por  grandes  distâncias  provocando  retrocesso  da
chama  ou  novos  focos  de  incêndio  tanto  em  ambientes  abertos  como  confinados.  Os  contêineres  podem  explodir  se
aquecidos.
Saúde: Nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação moderada a pele. Provoca irritação
ocular grave. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Pode provocar danos aos órgãos (baço), por exposição repetida ou
prolongada.
Meio  Ambiente:  Nocivo  para  organismos  aquáticos.  Ecotoxicidade:  CL50  Peixes  (espécie  não  relatada)  (96h):  14,14
mg/L.  Este produto é altamente persistente no meio ambiente. Densidade: 0,9851 g cm-³ (20,4°C). Solubilidade: insolúvel
em água. 

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolamento: Isolar a área em um raio de 50m (líquidos) ou 25m (sólidos), no mínimo, em todas as direções.
Sinalize  o  local  e  afaste  os  curiosos.  Em  grande  vazamento,  considere  a  evacuação  inicial  em  um  raio  de  50m.
Estancamento: Pare o  vazamento,  se isto puder ser  feito sem riscos. Permaneça afastado tendo o vento pelas costas.
Piso pavimentado: Líquidos: absorva o produto vazado com terra, areia seca ou outro material não combustível, varrer o
local  e  recolher  com uma pá antifaiscas.  Sólidos:  Varrer  o  local,  evitando  a formação  de poeiras  e  após  recolher  com
auxilio  de  uma  pá  antifaíscas.  No  solo:  retire  com  uma  pá  as  camadas  de  terra  contaminada  até  atingir  o  solo  não
contaminado. Contenção: Não toque e nem caminhe sobre o produto derramado. Construa dique de contenção no local e
confine o produto para evitar que escorra para corpos de água; mas caso ocorra, interrompa imediatamente a captação
para  o  consumo  humano  ou  animal,  e  mantenha  contato  com  o  órgão  ambiental  mais  próximo  para  providências.
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 Fabricante para destinação final em local
credenciado.  Manuseio:  Não fumar e  isolar fontes  de ignição.  Trabalhe de costas  para o  vento.  A equipe  envolvida no
manuseio e transbordo deverá obrigatoriamente ser realizada por profissionais treinados para estas finalidades.
Fogo:  Pó  químico  seco,  CO2,  jato  d'água  ou  neblina  d'água  ou  espuma.  Extintores  a  base  de  jato  água  devem  ser
evitados para não ocasionar espalhamento do produto para outras regiões. Resfriar as embalagens expostas com água
em forma de neblina. Evacuação: Isole a área em um raio de 800 metros em todas as direções.
Poluição:  Evitar  à  contaminação  dos  cursos  d'água  vedando  a  entrada  de  galerias  de  águas  pluviais  (boca  de  lobo).
Evitar  que  resíduos  do  produto  derramado  atinjam  coleções  de  água.  Avise  imediatamente  a  Defesa  Civil  199  e  as
demais autoridades competentes.
Envolvimento de Pessoas: Inalação: Remover a vítima para local arejado e a mantenha em repouso numa posição que
não dificulte a respiração. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando,
mas com dificuldade, administrar oxigênio. Pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele até a
completa  remoção  do  material.  Olhos:  Enxague  cuidadosamente  os  olhos  com  água  em  abundância,  durante  vários
minutos,  mantendo  as  pálpebras  separadas.  Retirar  lentes  de  contato,  se  presentes.  Ingestão:  Enxague  a  boca.  Não
provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente
de  lado  para  evitar  que  aspire  resíduo.  Nunca  forneça  nada  pela  boca  se  a  vítima  estiver  inconsciente.  Procure
imediatamente o médico levando esta ficha.
Informações ao médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. 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 a área atingida.
Observações:  Albaugh  Agro  Brasil  Ltda.  -  Avenida  Basiléia,  590,  Manejo  ,  Resende,  RJ  -  Fone  Emergência:  (24)
3354-5323 (Fabricante).As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontra-se descritas exclusivamente
no envelope para o transporte


