
 

                     

                                                                                                         

                                          
                                 

 
 

 
 
 
 
                                                                                               
 
  
 
 
                                                         
 

ASPECTO: Granulado, odor característico.  
Incompatível com: Classe 1 e suas Subclasses; 4.1 - para produtos com nº ONU 3221, 3222, 3231 e 3232; 5.2 - 
para produtos com nº ONU 3101, 3102, 3111 e 3112. 

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Luvas longas pvc , aventais  
impermeáveis , botas e óculos de proteção, além de máscara semi-facial com filtro para vapores 
orgânicos,capacete. “O EPI do motorista está especificado na NBR 9735” 

RISCOS 
 
FOGO: Não é inflamável, porém o contato com o fogo pode resultar uma fumaça e vapores tóxicos. 
 
SAÚDE: Levemente tóxico. Pode irritar olhos e trato respiratório. 

MEIO AMBIENTE: Poluente Marinho. Altamente tóxico para os organismos aquáticos. Altamente tóxico para 
abelhas.  

EM CASO DE ACIDENTE 

 
VAZAMENTO: Conter e recolher o derramamento com materiais absorventes (terra, serragem, sílica, gel ou 
outros). Colocar os resíduos em um recipiente para posterior tratamento e disposição de acordo com as 
regulamentações locais. 
 
FOGO: Em princípio de incêndio usar extintor de pó químico, CO2, espuma ou usar água nebulizada e proteção 
respiratória. Tomar medidas preventivas para evitar contaminação ambiental pelas águas de combate. 
 
POLUIÇÃO: Evitar que o produto atinja córregos e mananciais de água. Interrompa imediatamente a captação 
para o consumo humano ou animal. Recolher o produto de limpeza ou camadas de terras contaminadas em 
recipientes fechados e identificá-los. 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 contato com 
os olhos: lavar com água corrente por 30 minutos. Em caso de suspeita de intoxicação, procure um médico 
levando junto esta ficha. Não provoque vômito.  
 
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Antídoto e Tratamento: Não há antídoto específico, tratamento sintomático. 
Grupo Químico: Neonicotinóides. Nome Comum:Thiametoxam.  
 
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”.  
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Expedidor 
Biocarb Ind. Quim. Ltda 
Rua Luiz Valenza 100 
Curitiba-Pr 
EMERGÊNCIA: 
(41) 3074–8080 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
 
 

Nome apropriado para embarque: 
INSETICIDA SÓLIDO, TÓXICO  

 
Nome técnico: 

THIAMETHOXAM 
 

Nome comercial: 
FIM DA MOSCA  

Número de risco: 60 
 
Número da ONU: UN 2588 
 
Classe ou subclasse de risco: 6.1 
 
Descrição da classe ou subclasse de 
risco: Substância tóxica  
 
Grupo de embalagem: III 


