
 

 

 

FICHA DE EMERGÊNCIA  

BRA Defensivos Agrícolas Ltda 
Rua Dr.Valle,60- Conj-303/B---Porto Alegre-RS  

  TELEFONE DE EMERGÊNCIA : 
(51)3029-1425 

Nome Apropriado para o Embarque 
SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA 
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 

LÍQUIDA, N.E.  
(Tebuconazol) 

Nome Comercial  
TEBAS  

Número de Risco: 90 
Número de ONU: 3082 
Classe ou 
Subclasse de Risco: 9 

Descrição da classe ou 
Subclasse de risco:

SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS 

DIVERSAS
Grupo de Embalagem: III

Aspecto: Líquido limpido de cor amarelo, com odor característico. Conforme ABNT NBR 14619:  Incompatível 
apenas com os produtos das subclasses: (4.1) c/ n° ONU 3221, 3222, 3231 e 3232; e com os da (5.2) 
c/ n° ONU 3101, 3102, 3111 e 3112. Rev.1: 20/12/2012

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à eme rgência: 
 Utilizar luvas e botas de PVC ou outro material compatível, máscara e óculos de proteção para 

produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeável e capacete. O EPI do motorista está 
especificado na ABNT NBR 9735.  

RISCOS 
Fogo: Produto não inflamável. : A queima pode produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono e outras 

substâncias orgânicas não identificáveis.
Saúde : Nocivo se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele. Toxicidade aguda: DL50 Oral: > 5.000 

mg/Kg (ratos); DL50 Dermal: > 4.000 mg/Kg (ratos); CL50 Inalatório: 2,002 mg/L (4 hrs - ratos). 
Meio 
ambiente:

Tóxico para a vida aquática, principalmente para algas (Pseudokircheriella subcapitata): CE50 (72h) = 
7,62 mg/L, e perigoso para peixes e microcrustáceos. Densidade realtiva: 0,9895. Solubilidade em 
água: Miscível.

EM CASO DE ACIDENTE  

Vazamento: 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 o local bloqueando o fluxo do líquido para não atingir cursos de água, 
esgotos ou bueiros, fazendo um dique de contenção de terra e areia cavando uma canaleta. Não 
permita que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. 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 
combustivel. Piso pavimentado: Recolher todo material usado em recipiente adequado com o auxílio de 
uma pá. Avisar imediatamente empresa e as Autoridades Competentes. Solo: retire as camadas de 
terra contaminada até atingir o solo não contaminado e adote os mesmos procedimentos acima 
descritos para piso pavimentado. Corpos d'água: Interrompa imediatamente a captação para consumo 
humano e animal e contacte Órgão Estadual do Meio Ambiente.

Fogo: Usar extintores de pó químico, CO2 (dióxido de carbono) e neblina d'água. Resfriar as embalagens 
expostas com água em forma de neblina.

Poluição: Evitar o escoamento do produto para cursos d'água. O produto é tóxico para peixes. Não permitir que a 
água utilizada na emergência atinja lagos, córregos, rios e poços. Em caso de despreendimento de 
fumaça e vapores, isole a área e retire as pessoas do local para um lugar de ar fresco. Avisar 
imediatamente a empresa e as autoridades competentes.

Envolvimento  
de pessoas:

Ingestão: Não provoque vômito e procure logo um médico. Inalação: remova a vítima da exposição. 
Olhos: lave os olhos com água limpa em abundância e procure assistência técnica. Pele: Retire toda a 
roupa contaminada, lave a pele com água e sabão neutro em abundância.

Informações  
ao médico:

Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente de grandes quantidades, procedimentos de 
esvaziamento gástrico tais como lavagem gástrica poderão ser realizados e com especial atenção 
visando prevenir a aspiração pulmonar, em virtude do risco de pneumonite química. Carvão ativado e 
laxantes salinos poderão ser utilizados devido a provável adsorção do princípio ativo pelo carvão 
ativado. O tratamento sintomático deverá compreender, sobretudo medidas de suporte como correção 
de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitoramento das 
funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro 
fisiológico seguida de oclusão e encaminhamento para avaliação oftalmológica. Este produto é um 
fungicida formulado, cujo principio ativo é o Tebuconazol, pertencente ao grupo químico do Triazol, de 
uso e controle de doenças fungicas no âmbito agrícola.

Observações: BRA Defensivos Agrícolas Ltda-Rua Doutor Vale, 60, conj. 303/B, Porto Alegre-RS- Emergência Fone:
(51) 3029-1425 (Fabricante)"As instruções ao motorista, em caso de emergência,  encontram-se 
descritas exclusivamente no envelope para transport e".


