
  
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
 

 

Expedidor: Gowan Produtos Agrícolas Ltda. 
Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 11.100 – 
Km 30,5 – Mod. 4/ S.3 – B. Jardim Maria 
Cristina – CEP: 06421-400 - Barueri - SP 
Telefone de emergência:  

(11) 4197-0265 / 0800-7732022. 

Nome Técnico: 

 IMIDACLOPRIDO 

Nome Comercial: 

CIGARAL 

"PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA 
RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE 
TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS" 

Aspecto: Sólido em forma de pó molhável e de cor bege. 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Utilizar máscara com filtro de carvão ativado cobrindo o nariz e a boca, 
luvas de borracha, óculos de segurança para produtos químicos ou viseira facial, macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas, touca 
árabe, botas de borracha, avental impermeável e chapéu de aba larga. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR9735. 

RISCOS 

Fogo: O produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições indicadas de uso e armazenagem. Exposto ao fogo ocorre 
decomposição do produto liberando gases e fumos tóxicos e irritantes. 

Saúde: Os inseticidas neonicotinóides apresentam relativa baixa toxicidade. A ingestão de Imidacloprido pode causar sintomas como ná usea, 
vômito, hipotensão, disritmia ventricular, fraqueza e a inalação pode causar insuficiência respiratória. A ingestão de grandes quantidades pode 
causar efeitos no SNC incluindo sintomas como tremores e hipotermia. O contato do produto com a pele pode causar irritação e o contato 
direto com os olhos pode causar vermelhidão e desconforto. 

Meio ambiente: O produto é considerado muito tóxico para a vida aquática, podendo causar efeitos prolongados. Densidade: não disponível. 
Solubilidade: Miscível em água, não miscível em metanol e hexano.. 

Densidade: 0,73g/cm3 

EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento Como ação imediata de precaução, isole a área de vazamento em um raio de 25 metros, no mínimo, em todas as direções. Em 
caso de derrame estanque o escoamento utilizando materiais adequados, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos 
d’água. Piso pavimentado: absorva o produto com areia ou serragem, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente 
lacrado e identificado devidamente. Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e 
coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante. Corpos d’água: interrompa imediatamente a 
captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, 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. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte o registrante através do telefone para a sua devolução e 
destinação final. Precauções: Em caso de transbordo do produto, utilizar os EPIs adequados e proceder conforme descrito nesta  ficha. 
Precauções que devem ser tomadas na realização de transbordo e as possíveis restrições do manuseio do produto: Contate imediatamente a 
CROSS LINK e as Autoridades Competentes - Polícia Militar (190), Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199), CETESB (11)3030-7000, 
PRÓ-QUÍMICA (0800-118270). 

Fogo: extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico. Evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto. Esfriar as 
embalagens com neblina d’água. Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.  

Poluição: Evitar a contaminação dos cursos d’água caso seja usado água no combate ao incêndio, vedando a entrada de galerias de águas 
pluviais (boca de lobo). Avise a Defesa Civil: 199. 

Envolvimento de pessoas: em caso de ingestão, inalação e contato com a pele levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas 
contaminadas. Lave as partes do corpo atingidas com água. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, não aplic ar respiração 
boca a boca. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em 
abundância e no caso de ingestão lave a boca da vítima com água em abundância. Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta 
ficha. 

Informações ao médico: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão do produto realizar lavagem gástrica e administrar carvão ativado. 
O tratamento sintomático deverá incluir medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e assi stência 
respiratória, se necessário. Monitorizar as funções hepática e renal. Os tremores e convulsões poderão ser tratados com Benzodiazepín icos e 
Barbitúricos. Tratar broncoespasmo com broncodilatadores e corticóides. Usar antihistamínicos e corticóides para tratar reações alérgicas.  Em 
caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.  Para outras informações: 
vide bula do produto. ▪ Telefone de emergência para informações médicas: DISQUE-INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001 Rede Nacional de 
Centros de Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT - ANVISA/MS. 
 
Observações: "As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte". 
Importador: Gowan Produtos Agrícolas Ltda. ♦ Praça das Dracenas, 26, salas 1, 3, 5 e 6, Cond. Cent ro Comercial - Alphaville – 06453-064 - 
Barueri - SP ♦ Fone: (11) 4197-0265 ▪ 0800-773-2022                                                                                                                                                                    
(12/2020) 

 


