
Du Pont do Brasil S.A. 
Alameda Itapecuru, 506 - 
Alphaville
CEP 06454-080, Barueri/SP 
Tel: 0800 772 2492 
Telefone de emergência: 
0800-7722492

FICHA DE EMERGENCIA 

Nome apropriado 
para embarque 

SUBSTANCIA QUE APRESENTA 
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 

SOLIDA, N.E. 
(Diurom, Hexazinona) 

FRONT 

Numero de risco: 90 

Numero da ONU: 3077 

Classe ou subclasse de risco: 
9 

Descricao da classe ou 
subclasse de risco: 
Substancias e artigos perigosos 
diversos 
Grupo de embalagem: III

Aspecto: Salido de colora9ao bege escuro, bege claro e branco (granulado). Odor doce suave. lncompativel com 
produtos das subclasses 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 (exceto grupo de compatibilidade S); 1.5 e 1.6. lncompativel com a 
subclasse 4.1+1 (substancias auto-reagentes que contem o r6tulo de risco subsidiario de explosivo) e com a 
subclasse 5.2 +1 (per6xidos organicos que contem o r6tulo de risco subsidiario de explosivo). lncompativel com 
acidos fortes e agentes oxidantes fortes. 

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergencia: Capacete, roupas de prote9ao, botas de 
borracha e luvas de nitrila, mascara protetora com filtro adequado contra poeiras e nevoas e 6culos de seguran9a para 
produtos quimicos. 0 EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735. 

RISCOS 

Fogo: Em caso de incendio envolvendo o produto, o fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou t6xicos como 
cloreto de hidrogenio, 6xidos de nitrogenio, dimetilamina, 3,4-diclorofenil isocianato, 6xidos de enxofre, mon6xido de 
carbono e di6xido de carbono. 

Saude: Em contato com os olhos, o produto pode causar lacrimejamento e visao turva. Em contato com a pele, pode 
causar irrita9ao. Quando inalado, pode causar irrita9ao do trato respirat6rio e tosse. Em caso de ingestao de grandes 
quantidades, pode ocorrer irrita9ao do trato gastrointestinal manifestada por dor abdominal, nausea, vomito e diarreia. 
A ingestao de grandes quantidades de produtos pertencentes ao grupo das ureias substituidas pode causar 
metemoglobinemia manifestada por cianose, dor de cabe9a e letargia. 

Meio Ambiente: Dispersive! em agua. Densidade aparente: 650 kg/m3 (nao compactado) e 659 kg/m3 (compactado). 
0 produto e muito t6xico para organismos aquaticos, com efeitos prolongados. E persistente no ambiente e altamente 
m6vel no solo, podendo atingir aguas subterraneas. Evite a contamina9ao de bueiros, drenos e corpos d'agua. 

EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento: Precau96es para o transbordo e manuseio: utilize EPI. Nao coma, beba ou fume durante o manuseio do 
produto. Transbordo: manipule as cargas com cuidado e restrinja o acesso a area de transbordo somente ao pessoal 
envolvido nas opera96es. Derramamento: nao toque nem caminhe sabre o produto derramado. lsolamento da area: 
isole em um raio minima de 25 metros, em todas as dire96es, e sinalize a area contaminada. Estancamento do 
vazamento: pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Em caso de grande derramamento, cubra o produto 
derramado com um len9ol de plastico para evitar que se espalhe. Conten9ao das por96es vazadas: em caso de 
derramamento em piso pavimentado, recolha o material e o acondicione em recipientes adequados. Lave o local com 
agua e sabao, tomando medidas preventivas para evitar a contamina9ao ambiental. Em caso de contamina9ao do 
solo, retire as camadas de terra contaminada ate atingir o solo nao contaminado. Para todos os casos acima citados, 
recolha o material com auxflio de aspirador industrial ou de uma pa limpa, evitando a forma9ao de poeira, e o 
acondicione em recipientes adequados e devidamente identificados para posterior destina9ao apropriada. 0 produto 
derramado nao devera mais ser utilizado. Consulte a empresa para devolu9ao e destina9ao final. 
Fogo: Pequeno incendio: utilize p6 quimico seco, di6xido de carbono (CO2), jato d'agua ou espuma normal. Grande 
incendio: utilize jato d'agua, neblina ou espuma normal. Nao espalhe o material com o uso de jato d'agua de alta 
pressao. Resfrie lateralmente os recipientes expostos as chamas com bastante agua, mesmo ap6s o fogo ter sido 
extinto. Remova os recipientes da area de fogo, se isto puder ser feito sem risco. Confine as aguas residuais em um 
dique para posterior destina9ao apropriada. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e equipamento 
autonomo de respira9ao. 

Poluicao: As aguas de dilui9ao residuais ou do controle do fogo podem causar polui9ao. Previna a entrada do 
produto derramado em cursos d'agua, rede de esgotos, poroes ou areas confinadas. Em caso de contamina9ao 
ambiental, interrompa imediatamente a capta9ao para consumo humano ou animal, comunique o 6rgao de Prote9ao 
Ambiental mais pr6ximo e a empresa para que medidas apropriadas sejam adotadas. 

Envolvimento INALA<;AO: Remova a vitima para local arejado. PELE: Remova roupas e sapatos contaminados. 
de pessoas: Lave as areas atingidas com agua em abundancia e sabao. OLHOS: Retire lentes de contato, se 
presentes. Lave os olhos com agua corrente em abundancia por, pelo menos, 15 minutos elevando as palpebras 
ocasionalmente. INGESTAO: Nao provoque vomito. Lave a boca com agua em abundancia. Em caso de vomito 
espontaneo, mantenha a cabe9a abaixo do nivel dos quadris ou em posi9ao lateral, se o individuo estiver deitado, para 
evitar aspira9ao do conteudo gastrico. Procure um servi90 de saude levando a embalagem, o r6tulo, a bula ou o 
receituario agronomico do produto. 

lnformacoes Tratamento sintomatico e de suporte, de acordo com o quadro clinico. Nao ha antidoto especifico. 
ao medico: Avalie a necessidade de lavagem gastrica e administra9ao de carvao ativado (ate 1 hora ap6s a 
ingestao). Em caso de metemoglobinemia sintomatica, administre azul de metileno lentamente por via endovenosa. 
Observacoes: As instru96es ao motorista, em caso de emergencia, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope para transporte. 



 
 
 
 
 
 

0800 CORTEVA (24h): 0800 772 2492 
OUTROS TELEFONES DE EMERGÊNCIA NO BRASIL 

 DEFESA CIVIL MEIO 

AMBIENTE 

REGIÃO TELEFONE SIGLA TELEFONE 

REGIÃO NORTE 

Acre +55 (68) 3284 6476 IMAC +55 (68) 3223 2789 / 3224 0485 

Amapá +55 (96) 4009 9195 SEMA +55 (96) 4009 9450 

Amazonas +55 (92) 3216 9375 / 3216 9382 SEMA +55 (92) 3659 1822 / 3659 1820 

Pará +55 (91) 4006 8301 SECTAM +55 (91) 3184 3380 

Rondônia +55 (69) 3901 3020 SEDAM +55 (69) 3216 7312 

Roraima +55 (95) 2121 7621 / 2121 7601 /  

2121 7600 / 2121 7613 

FEMARH    +55 (95) 2121 9152 / 2121 9191 

/ 2121 9192 

Tocantins +55 (63) 3218 4732 SEMADES +55 (63) 3218 2180 

REGIÃO NORDESTE 

Alagoas +55 (82) 3315 2843 IMA +55 (82) 3315 1732 / 3315 1737 

Bahia +55 (71) 3371 6691 / 3371 9874 INEMA    +55 (71) 3118 4267 / 3118 4500 

/ 3118 4555 / 0800 071 1400 

Ceará +55 (85) 3101 4571 / 3101 2118 SEMA +55 (85) 3101 1233 

Maranhão +55 (98) 3212 0864 / 3212 1521 SEMA +55 (98) 3194 8900 

Paraíba +55 (83) 3218 4679 / 3218 4678 /  

3218 4652 

SUDEMA +55 (83) 3218 5602 

Pernambuco +55 (81) 3181 2490 CPRH +55 (81) 3184 7900 / 3184 7901 

Piauí +55 (86) 3218 1167 SEMAR +55 (86) 3216 2038 / 3184 7901 

Rio Grande do Norte +55 (84) 3232 1769 / 3232 1762 IDEMA +55 (84) 3232 2118 / 3232 2111 

Sergipe +55 (79) 3179 3760 ADEMA +55 (79) 3198 7150 / 3198 7151 

REGIÃO CENTRO OESTE 

Distrito Federal +55 (61) 3362 1979 / 3362 1906 

/ 3362 1934 / 3362 1938 

IBAMA +55 0800 618080 

Goiás +55 (62) 3201 2202 / 3201 2210 SEMARH +55 (62) 3265 1326 

Mato Grosso +55 (65) 3613 8401 / 3613 8414 SEMA +55 (65) 3613 7200 / 0800 653838 

Mato Grosso do Sul +55 (67) 3318 1104 / 3318 1078 

/ 3318 1030 / 3318 1002 

SEMADE +55 (67) 3318 5002 / 3318 5004 

REGIÃO SUDESTE 

Espírito Santo +55 (27) 3194 3699 / 3194 3652 

/ 3194 3696 

SEAMA +55 (27) 3636 2500 / 3636 2603 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

+55 (31) 3915 0274  

+55 (21) 2333 7777 

SEMAD 

INEA 

+55 (31) 39151237 / 9822 3947 

+55 (21) 2334 7911 / 2334 7910 

São Paulo +55 (11) 2193 8888 CETESB +55 (11) 3133 3000 

REGIÃO SUL 

Paraná +55 (41) 3281 2513 SEMA +55 (41) 3304 7700 

Rio Grande do Sul +55 (51) 3224 4391 SEMA +55 (51) 9982 7840 / 3339 6799 

Santa Catarina +55 (48) 3664 7000 FATMA +55 (48) 3665 4190 

CORPO DE BOMBEIROS - 193 DEFESA CIVIL (uso geral) - 199 

POLICIAMENTO DE TRÂNSITO - 190 POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 191 

 
 

 Em caso de um incidente ou emergências químicas tais como derramamento, fogo, explosão, 
danos ambientais, lesões em pessoas e contaminações do meio ambiente, mantenha as pessoas 
afastadas, fique a favor do vento e evite qualquer contato com o material. Comunique 
IMEDIATAMENTE aos telefones ou fax relacionados abaixo. Parar no primeiro contato mantido. 




