
 

 

 
 
 
 

Rua dos Tucanos, nº 535 – Pq. Industrial 
– Carapicuíba/SP- CEP 06330-281  

Fone: (11) 4186-1433 
Telefone de emergência RENACIAT: 

0800-7226001 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
Nome apropriado para embarque 

 
SÓLIDO, TÓXICO, INORGÂNICO, 

NE 
 

FRASCOS E EMBALAGENS 
CONTAMINADOS 

COM INSETICIDAS 
 

Número de risco: 60 

Número da ONU: 3288 
Classe ou 
subclasse de risco: 

6.1 

Descrição da classe ou subclasse de 
risco: SUBSTÂNCIAS TÓXICAS  

Grupo de Embalagem: III 
Aspecto: 
Plástico branco opaco ou azul, odor característico. Incompatível com os produtos da subclasse 4.1 com os 
seguintes números ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232; e com os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes 
números ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. 
EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: 
Utilizar luvas e botas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável, roupas de encapsulamento total, 
compatíveis com o produto transportado e equipamento de respiração autônoma. O EPI do motorista está 
especificado na ABNT NBR 9735. 

RISCOS 

Fogo: - Pode queimar mas não se inflama de imediato. 
 

Saúde: - O contato pode ocasionar queimaduras na pele e nos olhos. 
 

Meio 
Ambiente: 

- As águas residuais do controle do fogo podem causar poluição. 
 

EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento:  - Afastar o veículo da rodovia - Afastar os curiosos.- Isole a área, utilizando cordas e 
cones de sinalização. 

-Não toque o material vazado. - Conter o vazamento usando EPI`s adequados.  - Evite 
a inalação da poeira de amianto. 

Fogo:  - Utilize pó químico CO2, jato d’água ou espuma normal.  

- Resfriar as embalagens sob ação do fogo e afastar as não atingidas, para longe das  
chamas. 

- Usar no combate ao incêndio equipamento de ar mandado 

Poluição:  - Evite que o produto atinja as fontes de água (rios, córregos, lagos, etc.). 

Envolvimento 
de Pessoas: 

Contato com os olhos ou pele: lave em água corrente por 20 minutos. 

Remova e isole roupas e calçados contaminados. 

Informações 
ao Médico: 

Tratamento sintomático 

Observações  As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas 
exclusivamente no envelope para transporte.  


