
 
 FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

 
Expedidor: Pilarquim BR 
Comercial Ltda. 
Endereço: Rua Cardeal 
Arcoverde, 2811 Sala 407/408 - 
CEP 05407-004 Pinheiros – 
São Paulo/SP                         
Tel. de Emergência: 0800 70 10     
450. Disque-Intoxicação: 0800 
722 6001 

                     
Nome apropriado para embarque: 

PESTICIDAS LÍQUIDOS, TÓXICOS, N.E.   
 

(CLOROTALONIL) 
 
 

Nome comercial 

PILARICH 
           

                      
 

Número de risco: 60 
Número da ONU: 2902 
Classe ou subclasse de risco: 6.1 
Descrição da classe ou subclasse 
de risco: Substâncias Tóxicas 
Grupo de embalagem: II 
 

ASPECTO: Produto líquido homogêneo e opaco, de cor branca e odor característico. Incompatível apenas para os 
produtos da subclasse 4.1 com os seguintes n° ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232. Incompatível apenas para os 
produtos da subclasse 5.2 com os seguintes n° ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. 
E.P.I de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Luvas longas de PVC, avental impermeável, 
botas e óculos de proteção, além de máscara semi facial com filtros para vapores orgânicos e capacete. “O EPI do 
motorista está especificado na ABNT NBR 9735”. 

RISCOS 

FOGO: Produto não inflamável. Quando aquecidos libera gases tóxicos de compostos orgânicos. 
SAÚDE: O produto pode ser absorvido pelas vias oral, dérmica, inalatória e ocular, sendo um potente irritante e 
sensibilizante. 
MEIO AMBIENTE: Não permita que resíduos de incêndio ou o próprio produto contaminem fontes d’água. Evite a 
contaminação ambiental. 

EM CASO DE ACIDENTE 

VAZAMENTO: Isolar a área imediatamente e manter pessoas e animais afastados. Sinalizar a área de risco num raio 
de 50 metros. Utilizar os EPI’s recomendados. Estancar o vazamento utilizando material absorvente (serragem, areia, 
argila) para conter o produto derramado e recolha os resíduos, mantendo-os em recipientes lacrados e identificados 
devidamente. Trabalhar sempre de costas para a direção do vento e evite o contato da roupa, pele e dos olhos com o 
produto. 

FOGO: Utilizar aparelho de respiração autônoma. Extinção com espuma, CO2, pó químico ou neblina de água. O 
produto não é explosivo. 

POLUIÇÃO: Evitar a contaminação de cursos d’água e o escoamento para esgotos vedando a entrada de galerias de 
águas pluviais. Comunicar ao Órgão de Proteção Ambiental mais próximo e a Defesa Civil: 199, visto que as medidas 
a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da 
quantidade do produto envolvido. 

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: ATENÇÃO: Nunca administre nada via oral a uma pessoa inconsciente. Quando 
procurar assistência médica, levar a Bula, Rótulo, Receituário Agronômico, Ficha de Emergência ou FISPQ do 
produto. Em caso de Ingestão: se houver ingestão do produto, não induzir o vômito. Caso o vômito ocorra 
naturalmente, deite a pessoa de lado. Em caso de contato com os olhos: lave com muita água corrente durante pelo 
menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Em caso de contato com a pele: tire a roupa 
contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (“respirado”), 
leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deveria proteger-se da contaminação usando 
luvas e avental impermeáveis, por exemplo. 

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Não há antídoto específico. Tratamento: remoção da fonte de exposição, 
descontaminação, proteção das vias respiratórias, de aspiração; tratamento sintomático e de suporte.  
Maiores Informações, procurar o CENTRO DE CONTROLE A INTOXICAÇÃO DA SUA REGIÃO (VERSO). 
OBSERVAÇÕES: “As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope para transporte”. 

IMPORTADOR: Pilarquim BR Comercial Ltda. 

 Elaboração: 26/04/2018.  
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