
FICHA DE EMERGÊNCIA 
 
 

 
NOME DE PRODUTO  

FORMI-OFF 
Tecnocell Agroflorestal Ltda            PRODUTO NÃO ENQUADRADO 
Rua dos Tucanos, 535      NA PORTARIA EM VIGOR 
Parque Industrial Carapicuíba     SOBRE TRANSPORTE DE 
06330-281 – Carapicuíba/SP     PRODUTOS PERIGOSOS 
 
FONES DE EMERGÊNCIA 
FONE: ( 11 ) 4186-1433 
FAX: ( 11 ) 4186-5942 
 

 
Aspecto: 
Formulação: Gel  
Cor: Castanho claro ou caramelo 
Odor: Característico adocicado 
Grupo Embalagem: III 
 
EPI: 
Luvas de borracha, óculos protetores e máscara facial para retenção de sólidos. O EPI do motorista está 
especificado na ABNT NBR 9735. 
 

RISCOS 
Fogo: 

Não inflamável, nem explosivo. 
Saúde: 

Produto irritante de mucosas.  Pouco tóxico por contato ou ingestão em pequenas quantidades. 
Meio Ambiente: 

A água contaminada não deve ser usada, produto poderá ter ação tóxica para organismos 
aquáticos.  Em caso de derrame no solo poderá apresentar ação sobre a flora e fauna. O ingrediente 
ativo deste produto é normalmente encontrado na natureza. 

 

EM CASO DE ACIDENTE 
 
Vazamento: 
Sinalizar o acidente e afastar curiosos.  
Usar EPI’S, óculos de segurança, luvas de borracha e colocar o material vazado em recipiente fechado.   
Evitar que o material vazado contamine riachos, poços, fontes de água ou esgotos fluviais. 
 
Fogo: 
Não é inflamável.  Em caso de acidente com fogo, afastar as pessoas para longe da fumaça. Usar extintores 
de Pó químico ou CO2. Evite o uso de água para não haver escoamento para rede de esgotos públicos, 
águas pluviais, lagos, etc. 
 
Poluição: 
Evitar contaminar lagos, fontes, rios e demais coleções de água.   
Informar a Polícia Rodoviária e órgãos responsáveis por abastecimentos públicos de água sobre possível 
contaminação. 
 
Envolvimento com pessoas: 
Em caso de ingestão não provoque o vômito, procure ajuda médica levando o rótulo do produto.  
Em contato com os olhos, lavar com água corrente por mais de 15 minutos.   
Em contato com a pele, lavar com água e sabão.   
Evitar aspirar o produto.   
Chame um médico se houver sinais de intoxicação. 
 
Informações aos Médicos: 
Não há antídoto específico, tratamento sintomático. 
 
Observações: 
As informações para o motorista em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope de emergência. 


