
 

 

  

 

 

  

ASPECTO: Gel de coloração esverdeada, consistente e odor característico. 

 

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Luvas de PVC, 

óculos de segurança, respirador facial. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.  

RISCOS 
 

FOGO:                   Não inflamável. O contato com o fogo pode resultar uma fumaça e vapores tóxicos. 
 

SAÚDE:                  Pouco tóxico, porém se ingerido ou inalado, pode provocar reações adversas. 
 

MEIO AMBIENTE: Pouco tóxico a mamíferos, peixes e pássaros. 

 

EM CASO DE ACIDENTE 

VAZAMENTO: Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Absorva o produto derramado com 

areia ou outro material inerte e coloque em recipiente para posterior destinação apropriada. Não há 
distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.Utilize névoa d’água ou 
espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Caso necessário, vede as rupturas das 
embalagens danificadas com material apropriado. Posteriormente, realize o transbordo das embalagens 
e/ou do conteúdo remanescente de modo seguro. 

FOGO: Usar roupa de proteção e máscara autônoma. Agentes extintores: Pó químico seco, espuma ou gás 

carbônico.  
 

POLUIÇÃO: Evitar que o produto atinja córregos e mananciais de água. Avisar a polícia Rodoviária, Defesa Civil, 

Corpo de Bombeiros, Órgãos de Proteção ao Meio Ambiente e a Biocarb Indústria Química Ltda. 
 

ENVOLVIMENTO COM PESSOAS: Em caso de contato com a pele, lavar usando sabão neutro. Em caso de 

suspeita de intoxicação, procure um médico levando junto esta ficha.  

 

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Grupo Químico: Fenil Perizol. Nome Comum: Fipronil. Ação Tóxica: O produto é 

um inibidor reversível do receptor GABA. Antídoto e Tratamento: Não há antídoto especifico. Tratamento sintomático. 

OBSERVAÇÕES: “Biocarb Industria Química Ltda -Rua Luiz Valenza 100-cic, Curitiba-Pr- Emergência 

Fone:(41)3074-8080 (Fabricante)” Centro de Informações Toxicológicas: 0800-410148 – Centro Nacional de 
Informações Toxicológicas: 0800-7226001.  

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

 

 

FICHA DE EMERGÊNCIA 

Nome comercial: 
BARATICIDA ATACK GEL 

 

Produto não enquadrado 
na portaria em vigor 
sobre transporte de 

produtos perigosos 
 
Expedidor: 
Biocarb Ind. Quim. Ltda 
Rua Luiz Valenza 100 
Curitiba-Pr 

EMERGÊNCIA: 
(41) 3074 –8080 
 


