
 

                     

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 
                                                                 
 

ASPECTO: Produto tóxico ou nocivo. Líquido com odor característico. Incompatível apenas para os produtos da 
classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. 
 

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE EMERGÊNCIA: Luvas de PVC, proteção respiratória, óculos de 
segurança. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.  

 
RISCOS 

 
FOGO: Não inflamável. Acima de 50ºC  emite vapores tóxicos. 
SAÚDE: O contato pode causar irritação na pele, nos olhos e vias respiratórias. Classe Toxicológica III.   
MEIO AMBIENTE: Contamina rios e solo, causando danos à flora e fauna.. 

 
EM CASO DE ACIDENTE 

 

VAZAMENTO:  Isole totalmente a área de derramamento/vazamento num raio de 25 a 30 metros em todas as 
direções. Elimine fontes de ignição ou faíscas (calor, chamas abertas, motores, atritos).Absorva o material 
derramado com areia, terra ou outro material não combustível e acondicione em recipiente apropriado. Evite que o 
produto entre em rede de esgoto, bueiros e cursos de água. Não toque e nem caminhe sobre o produto 
derramado. Neblina de água para reduzir os vapores pode ser utilizada. 
 
FOGO: Usar roupa de proteção e máscara autônoma. Agentes extintores: Espuma para solventes polares, pó 
químico seco e dióxido de carbono. Resfriar os recipientes expostos ao fogo com água em forma de neblina. 
 
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:  Remover a vítima da área de exposição imediatamente. Em caso de 
contato com a pele e roupa, tirá-las e tomar banho com água fria e sabão. Se ingerido não provocar vômito.. 
 
INFORMAÇÕES AO MÉDICO:  Grupo Químico: Organofosforado. Nome Comum: Malathion. Ação Tóxica: 
Inibição da colinesterase. Antídoto e Tratamento: Atropina, oximas e 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”.  
 
 

Expedidor             
Biocarb Ind. Quim. Ltda                                  
 Rua Luiz Valenza 100 
Curitiba-Pr                         
EMERGÊNCIA: 
(41) 3074 –8080 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
 

Nome apropriado para embarque: 
PESTICIDA À BASE DE 

ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO, 
TÓXICO 

 
Nome técnico: 
MALATHION 

 
Nome comercial 

MALATOL C&J 0,25% 

Número de risco: 60 
 
Número de ONU: 3018 
 
Classe ou subclasse de risco: 6.1 
 
Descrição da classe ou subclasse 
de risco: SUBSTÂNCIAS 
TÓXICAS.  
 
Grupo de embalagem lll 


