
 
 
 
 

 
Nome do produto: FISPQ nº: 002 

BioSalmon® 
Revisão: 001 
Data da última revisão: 13/09/2022 

 

 Rua Campos Salles, 1228 – Pradópolis / SP – CEP: 14.850-000 

 (16) 3981-1515                             nanoquimica@nanoquimica.com.br                                             www.aminochem.com  

 

 
 
FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

1.1. Nome comercial do produto: BioSalmon®. 
1.2. Principais usos recomendados para substância ou mistura: 
1.3. O produto é exclusivamente utilizado como Fertilizante na Agricultura. 
1.4. Classificação: Fertilizante Orgânico Organomineral Classe A. 
1.5. Modo de aplicação: Via solo. 
1.6. Natureza física: Fluído – Suspensão Homogênea. 
1.7. Produto Registrado no MAPA sob No SP 005603-0.000045. 
1.8. Produto Importado. 
1.9. Código interno: AMC 003. 
1.10. Fabricante: AminoCompany Fertilizers and Chemicals S.A. 
1.11. Endereço: Bernardino 1990, Parque Industrial - San Andrés - Puerto Montt – Chile. 
1.12. Telefone: +56 (65) 2488200. 
1.13. Distribuidor: Nanoquímica Indústria e Comércio Ltda. 
1.14. Endereço: Rua Campos Salles, 1228 – Pradópolis / SP – CEP 14.850-000. 
1.15. Estabelecimento registrado no MAPA sob o No EP. SP 005603-0. 
1.16. Telefone: +55 (16) 3981-1515. 
1.17. Telefone de Emergência: +55 (16) 3981-1515. 
1.18. Centro de informações Toxicológicas: +55 (11) 5012-5311 
1.19. Proquímica – ABIQUIM: 0800-118270 
1.20. Centro de informações Toxicológicas: +55 (11) 5012-5311 
1.21. Proquímica – ABIQUIM: 0800-118270 

 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

2.1. Nome Químico: Hidrolisado Proteico de Peixe. 
2.2. Fórmula química: Carbono Orgânico (10% p/p), Nitrogênio total (4%), Fósforo Disponível (1%).  
2.3. Nº CAS: Não corresponde. 
2.4. Nº ONU: Não classificado. 

3.  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

3.1. Classificação: Produto não é classificado como perigoso de acordo com o sistema de classificação adotado. 
3.2. Sistema de Classificação utilizado: Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para sua Classificação e Rotulagem de 

Produtos Químicos, ONU. 
3.3. Palavra de advertência: Atenção. 
3.4. Pictogramas: 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
Nome do produto: FISPQ nº: 002 

BioSalmon® 
Revisão: 001 
Data da última revisão: 13/09/2022 

 

 Rua Campos Salles, 1228 – Pradópolis / SP – CEP: 14.850-000 

 (16) 3981-1515                             nanoquimica@nanoquimica.com.br                                             www.aminochem.com  

 

3.5. Frases de perigo: 
H303 - Pode ser nocivo se ingerido.  
H320 - Provoca irritação ocular.  
P102 - Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.  
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.  
P264 - Lave cuidadosamente após o manuseio. 

3.6. Frases de precaução: 
P301+P312 - EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um médico.  
P301+P330+P331 - Em CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca com água. NÃO provoque vômito.  
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.  
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No 
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.  
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.  
P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.  
P501 - Descarte o conteúdo/recipiente conforme as regulamentações locais. 

3.7. Frases de prevenção:  
P281 - Usar o equipamento de proteção individual exigido.  
S20 - Não comer nem beber durante a utilização.  
S21 - Não fumar durante a utilização.  

3.8. Armazenamento:  
P403 - Armazenar em local bem ventilado. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1. Inalação: Remover a vítima para ar fresco. Se não estiver respirando aplique respiração artificial. Não faça respiração boca-a-
boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto.  

4.2. Contato com a pele: Em caso de contato, lave a pele em água corrente por, pelo menos 10 minutos. Evite espalhar o material 
em áreas da pele não afetadas. Retirar o calçado, as meias e a roupas contaminadas. Trocar roupas contaminadas por roupas 
limpas. 

4.3. Contato com os olhos: Lavar os olhos com água corrente durante 20 minutos, mantendo as pálpebras bem afastadas. 
Procurar um oftalmologista. 

4.4. Ingestão: Não induzir ao vômito. Nunca dar nada a uma pessoa inconsciente. Procurar auxílio médico. 
4.5. Quais ações que devem ser evitadas: Manter contato direto com o produto. 
4.6. Proteção do prestador de socorros: EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência: Luvas, botas, avental de 

PVC e máscara facial com filtro para vapores orgânicos e inorgânicos. 
4.7. Notas para o médico: Não há antídoto específico. Tratamento de apoio. Tratamento baseado no julgamento do médico, em 

resposta as reações do paciente. 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

5.1. Pequenos e grandes incêndios: utilize pó químico, CO2 ou jato da água. 
5.2. Meios de extinção não apropriados: Não se aproxime do local sem equipamentos de proteção, não usar jato direto de água 

para evitar respingos. 
5.3. Perigos específicos: Produto não inflamável, mas pode alimentar a chama quando envolvido em incêndio. 
5.4. Métodos especiais: Usar spray de água para manter resfriado os locais de estocagem. Afaste os recipientes da área do fogo se 

isto puder ser feito sem risco. Confine as águas residuais de controle do fogo. Não permita que o material se espalhe, 
combata o fogo com uma distância segura ou utilize mangueiras. 

5.5. Proteção dos bombeiros: Utilizar máscara com cartucho de purificação de gases ácidos ou máscara autônoma, roupas de 
trabalho óculos, capacetes e calçados de segurança. 
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6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

6.1. Precauções pessoais: Usar EPI indicados no item 8. Evacuar e interditar a área. 
6.2. Precauções ao meio ambiente: Conter derramamento através de barragem de terra, areia ou serragem. Isolar o material não 

neutralizado de cursos d’água naturais, bueiros e esgotos. 
6.3. Métodos para limpeza: Manter área ventilada, recolher o material derramado, armazenar em local apropriado para posterior 

descarte. 
6.4. Prevenção de perigos secundários: Embalagens não devem ser reutilizadas para embalar alimentos ou água potável. As 

embalagens devem ser eliminadas adequadamente. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

7.1. Manuseio: Durante o manuseio do produto, não comer e nem fumar, manusear com roupas normais de trabalho utilizando 
luvas e óculos de proteção. O local deve ser provido de lava-olhos e chuveiro de emergência. Evite contato com a pele e 
olhos. 

7.2. Prevenção de incêndio e explosão: O material não é inflamável, porém em contato com o fogo terá um comportamento 
combustível visto compor-se basicamente de C, H e O. 

7.3. Armazenamento: Armazenar em locais cobertos, secos e arejados. Manter as embalagens fechadas em local ventilado. 
Materiais seguros para embalagens. 

7.4. Recomendadas: Aço inox ou polietileno de alta densidade. 
7.5. Inadequadas: Não aplicável. 
7.6. Produtos e materiais incompatíveis: Evite contato com materiais oxidantes, ácidos e bases fortes. 

8. CONTROLE À EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL  

8.1. Proteção respiratória: Não se faz necessário, em condições normais de trabalho. Se ocorrer névoas (vapores), usar mascará 
apropriado, para vapores orgânicos inorgânicos. 

8.2. Proteção das mãos: Utilize luvas de PVC. 
8.3. Proteção dos olhos: Utilize óculos contra respingos ou protetor facial. 
8.4. Proteção da pele e do corpo: Utilize luvas e roupas normais de trabalho botas de borracha. 
8.5. Medidas de higiene: Boa ventilação no local de trabalho. Fazer exaustão. Evitar a emanação do produto no ar. Manter 

recipientes fechados. Manter limpo o local de trabalho. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Lavar as 
mãos com água e sabão após o manuseio do produto. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

9.1. Aspecto: Líquido. 
9.2. Cor: Marrom. 
9.3. Odor: Odor marinho.  
9.4. pH (1 g/L): 3,5. 
9.5. Ponto de congelamento: aprox. 0º C. 
9.6. Temperatura de ebulição: > 100 º C. 
9.7. Temperatura de Inflamabilidade: Não disponível. 
9.8. Auto- Inflamabilidade: Não aplicável. 
9.9. Ponto de Inflamabilidade: Não disponível. 
9.10. Perigo de explosão: Não apresenta. 
9.11. Densidade: 1,15 g/cm3. 
9.12. Condutividade eléctrica: 0,5 mmhos/cm. 
9.13. Solubilidade/miscibilidade em água: solúvel em todas as proporções. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1. Estabilidade: É um produto estável em condições normais. 
10.2. Reações perigosas: Nenhuma. 
10.3. Materiais a evitar: Agentes oxidantes fortes e bases fortes. 
10.4. Produtos de decomposição perigosos: Nenhum conhecido. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

11.1. Toxicidade aguda: Não Tóxico. 
11.2. Efeitos sobre a saúde: 
11.3. Na pele: A possibilidade de causar dermatite por contato breve ou ocasional é mínima. 
11.4. Nos olhos: Pode causar irritação temporária. 
11.5. Ingestão: Pode causar irritação da boca, garganta e aparelho digestivo, sem toxicidade aguda.  
11.6. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias devido ao não uso de proteção auditiva e uso do produto em ambientes 

fechados.  

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1. Mobilidade: Por estar em estado líquido, aumenta o escoamento nas encostas, neste caso evitar a chegada do produto aos 
cursos d'água. 

12.2. Ar: Não aplicável. 
12.3. Água: Importante solubilidade e mobilidade.  
12.4. Sedimentos: Importante solubilidade e mobilidade. 
12.5. Bioacumulação potencial: Nenhuma. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

13.1. Decomposição em aterro industrial autorizado, de acordo com a legislação local vigente. 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

14.1. Terrestre: (Brasil) Conforme o Regulamento de transporte Terrestre de produtos aprovados pelo decreto 96.044 de 18 de 
maio de 1.988 este produto não é considerado perigoso e não consta da tabela de produtos classificados da Resolução n° 
5232 de 14 de dezembro de 2016. 

15. REGULAMENTAÇÕES  

15.1. Decreto Federal N° 2.657 de 03/07/1988. 
15.2. Resolução de ANTT N° 5232 de 14/12/2016. 
15.3. Decreto N° 96044 de 18/05/88. 
15.4. ABNT NBR 7500. 
15.5. ABNT NBR 14725. 
15.6. Portaria n°229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora n°26. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

16.1. produto deve ser manuseado apenas por profissionais treinados. 
16.2. “As informações aqui contidas são meramente orientadoras e de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou 

implícita. Quando não disponíveis dados do produto, as informações baseiam-se no conhecimento dos seus componentes. 
Caso haja necessidade de esclarecimento ou informações adicionais, consulte-nos”. 

 


