
FICHA DE EMERGÊNCIA
Nº Risco: 60

NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE Nº ONU: 3349
PESTICIDA A BASE DE PIRETROIDE, SOLIDO Classe ou subclasse de risco: 6.1

TOXICO Descrição da Classe ou

(DELTAMETRINA)
Nome do Produto:

SINISTRO 2P

Subclasse: Substâncias 
Tóxica
Grupo de Embalagem: III

VAZAMENTO: Precauções pessoais: Isole imediatamente a área de derramamento/vazamento num raio e 25 a 50m 
em todas as direções. Mantenha as pessoas afastadas. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas 
costas. Não toque sem o uso de vestimentas de proteção adequadas (óculos de proteção, luvas de látex ou pvc, 
máscara semifacial com filtro para gases) nos recipientes danificados ou no material derramado. Precauções ao meio 
ambiente: Evitar que resíduos do produto derramado atinjam os cursos d’água, vedando a entrada de galerias de 
águas pluviais. Método de limpeza: Para material sólido: recolher o material com pá e colocar em recipiente limpo e 
tampar. Para solução: absorver ou cobrir com terra, areia seca ou outro material não combustível e coloque em 
recipientes apropriados. Estancar o vazamento, se possível, isolar e sinalizar o local. Recolher o produto em 
recipientes adequados e rotulados.
FOGO: Utilizar somente água. Não use extintores de pó seco contendo compostos de amônia.
POLUIÇÃO: Restos de Produto: Recolher os resíduos em embalagens em tanques para posterior incineração em 
incinerador apropriado. Embalagem: Embalagem não lavável. As embalagens vazias, deverão ser armazenadas em 
local seguro para posterior devolução no estabelecimento comercial onde foi adquirida dentro do prazo de um ano. 
Não queime nem enterre as embalagens. Produto: Desativar o produto através de incineração em fornos destinados 
para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão 
competente. Observe Legislação Estadual ou Municipal de meio Ambiente.
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Inalação: Remover a vítima para um local ventilado. Em caso de aspiração em 
grande quantidade promover respiração artificial. Chame um médico. Contato com a pele: Remover as roupas 
contaminadas imediatamente. Lavar abundantemente com água corrente e sabão. Contato com os olhos: Lavar 
abundantemente com água corrente imediatamente. Não esfregar os olhos e nem os fechar fortemente. Ingestão: Não 
provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de 
lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. Nunca dê algo por via oral para uma pessoa 
inconsciente.do corpo afetadas. Se a irritação persistir, procure assistência médica.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Antídoto: Anti-histaminicos e tratamento sintomático. Em caso de ingestão recente 
poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender 
medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. 
Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com 
soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.
OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no 
Envelope para o Transporte. Grupo de Embalagem III.
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EM CASO DE ACIDENTE

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Utilizar óculos com proteção lateral, 
roupas impermeáveis, botas de segurança e luvas impermeáveis de borracha; máscara com filtro combinado. O EPI 
do motorista está especificado na ABNT 9735.

RISCOS

ASPECTO: Pó, branco de odor característico.

FOGO: PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL: Este produto não é inflamável. Utilizar neblina de água, dióxido de carbono, 
espuma resistente ao álcool ou pó químico.
SAÚDE: Ingestão: Nocivo se ingerido. Inalação: Nocivo se inalado, pode provocar náuseas, dores de cabeça ou 
vertigens. Contato com os olhos e pele: Pode causar irritação grave aos olhos e pele.
MEIO AMBIENTE: Muito tóxico para organismos aquáticos. Evitar que resíduos do produto derramado atinjam os 
cursos d’água, vedando a entrada de galerias de águas pluviais.


