FICHA DE EMERGÊNCIA
Expedidor:
Adama Brasil S/A.
Endereço: Rua Pedro Antonio
Nome apropriado para o embarque
de Souza, 400
Parque Rui Barbosa
CEP 86031-610 – Londrina – PR
Tel: (43)3371 9000
“PRODUTO NÃO
Telefones de Emergência:
ENQUADRADO NA
Adama Brasil S/A / Toxiclin
RESOLUÇÃO EM VIGOR
0800 200 2345
SOBRE TRANSPORTE DE
RENACIAT (Rede Nacional de
PRODUTOS PERIGOSOS.”
Centros de Informação e Assistência
Toxicológica) 0800 722 6001
Suatrans Cotec 0800 400 7070
Aspecto: liquido fluído de coloração marrom.
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: utilizar máscaras semifacial com
filtro para Vapores Orgânicos/Gases Ácidos (VO/VA) combinado com filtro mecânico, utilizar luvas de
borracha nitrílica, óculos de segurança para produtos químicos, utilizar macacão de mangas compridas
impermeáveis ou hidro repelentes e botas de borracha nitrílica. O EPI do motorista está especificado na
ABNT NBR 9735.
RISCOS
Fogo: Em condições de alta temperatura ou queima pode produzir gases tóxicos e irritantes. Ponto de
fulgor: não disponível.
Saúde: a ingestão do produto pode causar náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, irritação severa da
boca, garganta e esôfago. Sua inalação pode irritar o trato respiratório superior. O produto pode causar
vermelhidão, ardência e edema em contato com a pele e os olhos. pH: 6 – 6,5.
Meio Ambiente: A dispersão no ambiente pode contaminar a área. Evite entrada em cursos de água.
Densidade: 1,23 g/mL. Solubilidade: 38,0g/100 mL.
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento: Em caso de derrame, não permitir que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d’águas.
Piso pavimentado: absorver o material com areia ou serragem, recolher o material com auxílio de uma pá
e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser
utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e
destinação final. Solo: retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado,
recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa
registrante conforme indicado acima. Corpos d’água: interrompa imediatamente a captação para o
consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da
empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das
características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.
Fogo: utilizar extintores de água em forma de neblina, CO2, ou pó químico. Resfriar as embalagens
expostas. Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.
Poluição: evitar a contaminação dos cursos d’água caso seja usado água no combate ao incêndio,
vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Avise a Defesa Civil: 199.
Envolvimento de pessoas: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas.
Lave as partes do corpo atingidas com água. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais,
não aplicar respiração boca a boca. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Encaminhe ao serviço médico mais
próximo levando esta ficha.
Informações ao Médico: não há antídoto específico. Em caso de ingestão, se o paciente estiver
vomitando, não são recomendados procedimentos de esvaziamento gástrico, como lavagem gástrica. O
tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios
hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorar as funções hepática e renal, se
necessário. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para
avaliação oftalmológica.
Observações: as instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas
exclusivamente no envelope para transporte.
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