FICHA DE EMERGÊNCIA
BRA Defensivos Agrícolas Ltda.
Rua Treze de Maio, 768 – Sala 62
– Piracicaba-SP – 13.400-300
Telefone: (19) 3402-1975
Emergência: (19) 3422-9186
Aspecto:

Nome apropriado para o Embarque
PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.
(Picloram, 2,4-D)

Nome Comercial:

PAMPA

Número de risco: 60
Número da ONU: 2902
Classe ou subclasse de risco: 6.1
Descrição da classe ou subclasse de
risco: Substâncias Tóxicas.
Grupo de Embalagem: II

Líquido, translúcido, odor característico, solúvel em água.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha
nitrilica, látex, PVC ou outro material impermeável.
“O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735”

Fogo:
Saúde:
Meio Ambiente:

e luvas de borracha

RISCOS
O produto não é inflamável. Sua queima produz gases tóxicos e irritantes que não devem ser
inalados.
Produto irritante para a pele e olhos. Não são esperados efeitos adversos por inalação nem por
contato com a pele. O produto é tóxico por via oral (DL50=5000mg/kg)
Produto perigoso ao meio ambiente. Tóxico para organismos aquáticos.
EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:
Poluição:

Envolvimento
de pessoas:

Informações
ao médico:

Observações:

Desligar o motor. Eliminar fontes de ignição. Não fumar e nem acender o fogo. Evacuar área em
caso de grande vazamento ou derramamento. Sinalizar o perigo e avisar os demais usuários da
rodovia. Cercar imediatamente o local bloqueando o fluxo do líquido para não atingir cursos d’água,
esgotos ou bueiros, fazendo um dique de contenção de terra e areia cavando uma canaleta. Não
permitir que o produto entre em bueiros, drenas ou corpos d'agua. Entrar na área de vazamento com
os EPI's recomendados. Não usar água de limpeza da área evitando a geração de mais líquido
contaminado . O resíduo líquido deve ser absorvido com areia, terra ou outro material absorvente
não combustível. Piso pavimentado: Recolher todo material usado em recipiente adequado com o
auxílio de uma pá. Avisar imediatamente empresa e as Autoridades Competentes. Solo: retirar as
camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e adotar os mesmos
procedimentos acima descritos para piso pavimentado. Corpos d'agua: Interromper imediatamente
a captação para consumo humano e animal e contactar Órgão Estadual do Meio Ambiente.
Usar extintores de pó químico, CO2 (dióxido de carbono)
Evitar o escoamento do produto para cursos de água. O produto é tóxico para peixes. Não permitir
que a água utilizada na emergência
atinja lagos, córregos, rios e poços.
Em caso de
desprendimento de fumaça e vapores, isolar a área e retirar as pessoas para um lugar de ar fresco.
Avisar imediatamente a empresa e as autoridades competentes.
Ingestão: Induzir o vômito somente se a vítima estiver consciente e ser for imediatamente após
ingestão. Procurar um médico levando o rótulo do produto. Olhos: Lavar imediatamente com água em
abundância por 15 minutos, pelo menos e procurar um médico. Pele: Lavar a área afetada com
água e sabão neutro em abundância e se houver irritação procurar local arejado e procurar um
médico. Inalação: Remover a vitima da exposição.
Não há antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático e de suporte de acordo com o
quadro clínico do paciente. Principais sintomas : Se ingerido pode causar náuseas, vômito e dor
abdominal e diarreia. Em contato com a pele pode causar ressecamento e irritabilidade. Em contato
com os olhos pode causar lacrimação. Se for inalado pode provocar tosse e dificuldade para
respirar.
As instruções ao motorista, em caso
de
emergência,
encontram-se
descritas
exclusivamente no envelope para transporte.

TELEFONES ÚTEIS
ESTADO

ORGÃO DO MEIO
AMBIENTE

ESTADO

ORGÃO DO MEIO
AMBIENTE

Acre

(0xx68) 3224-3990

Paraíba

(0xx83) 3218-4359

Alagoas

(0xx82) 3315-2680

Paraná

(0xx41) 3304-7771

Amapá

(0xx96) 3212-5302

Pernambuco

(0xx81) 3184-7900

Amazonas

(0xx92)3642-4724

Piauí

(0xx86) 3216-2033

Bahia

(0xx71) 3117-1200

Rio de Janeiro

(0xx21) 2334-7910

Ceará

(0xx85) 3101-1236

Rio Grande do Norte

(0xx84) 3232-2110

Distrito Federal

(0xx61) 3214-5646

Rio Grande do Sul

(0xx51) 3288-8100

Espírito Santo

(0xx27) 3636-2500

Rondônia

(0xx69) 3216-1059

Goiás

(0xx62) 3265-1300

Roraima

(0xx95) 3198-2048

Maranhão

(0xx98) 3194-8900

Santa Catarina

(0xx48) 3229-3729

Mato Grosso

(0xx65) 3613-7200

São Paulo

(0xx11) 3133-3000

Mato Grosso Sul

(0xx67) 3318-5600

Sergipe

(0xx79) 3179-7300

Minas Gerais

(0xx31) 3298-6200

Tocantins

(0xx62) 3218-1074

Pará

(0xx91) 3184-3321

193 - Corporação de Bombeiro

199 - Defesa Civil

190 - Policiamento Militar

191 - Polícia Rodoviária

Telefone de emergência:

(19) 3422-9186

