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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. (sulfometurommetilico)
 

CURAVIAL 

Numero de risco: 90 

Numero da ONU: 3077 

Classe ou subclasse de risco:9 

Descricao da classe ou 
subclasse de risco: 
Susbstancias e artigos perigosos 
diversos 
Grupo de embalagem: Ill 

Aspecto: Salido marrom (granulos), odor caracteristico. 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 risco 
subsidiario de explosivo). 

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergencia: Capacete, roupas de protec;ao, botas de 
borracha, luvas impermeaveis, mascara protetora com filtro combinado contra poeiras e nevoas e 6culos de seguranc;a 
para produtos quimicos. 0 EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735. 

RISCO$ 
Fogo: 0 fogo pode produzir gases t6xicos e irritantes como 6xidos de nitrogenio, 6xidos de enxofre, mon6xido de 
carbono e di6xido de carbono. 

Saude: Em contato com os olhos, o produto pode causar irritac;ao. A ingestao de grandes quantidades do produto 
pode causar irritac;ao do trato gastrointestinal com nausea, vomito e diarreia. A metemoglobinemia e rara, mas pode 
ocorrer em casos de ingestao deliberada de herbicidas do grupo quimico das ureias-substituidas e e manifestada por 
dores de cabec;a, fadiga, tontura, fraqueza e taquicardia. 

Meio Ambiente: Solubilidade: dispersive! em agua, sendo que o ativo e soluvel em pH 7,0. Densidade: 640 kg/m3
• 0 

produto e muito t6xico para organismos aquaticos, persistente no meio ambiente e m6vel no solo, podendo atingir 
aguas superficiais e subterraneas. Evite a contaminac;ao de bueiros, drenos e corpos d'agua. 

EM CASO DE ACIDENTE 
Vazamento: Precauc;oes 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 operac;oes. Derramamento: elimine todas as fontes de ignic;ao. Nao toque nem caminhe sobre o produto 
derramado. lsolamento da area: isole em um raio minimo de 25 metros, em todas as direc;oes, 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 material vazado com um plastico para evitar que se espalhe. Contenc;ao das porc;oes vazadas: 
em caso de derramamento em piso pavimentado, recolha o material com uma pa limpa, evitando a formac;ao de 
poeiras, e o acondicione em recipientes adequados. Lave o local com agua e sabao, tomando medidas preventivas 
para evitar a contaminac;ao ambiental. Em caso de contaminac;ao do solo, retire as camadas de terra contaminada ate 
atingir o solo nao contaminado. Para todos os casos acima citados, acondicione o material recolhido em recipientes 
lacrados e devidamente identificados para posterior destinac;ao apropriada. 0 produto derramado nao devera mais ser 
utilizado. Consulte a empresa Du Pont do Brasil S.A. para devoluc;ao e destinac;ao 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. Remova os recipientes da area de fogo, se isto puder ser feito sem risco. Confine as aguas residuais em um 
dique para posterior destinac;ao apropriada. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e equipamento 
autonomo de respirac;ao. 

Poluicao: As aguas de diluic;ao, residuais ou do controle do fogo podem causar poluic;ao. Evite a contaminac;ao de 
cursos d'agua e o escoamento para esgotos. Em caso de contaminac;ao ambiental, interrompa imediatamente a 
captac;ao de agua para o consumo humano ou animal, contate o 6rgao de Protec;ao Ambiental mais pr6ximo e a Du 
Pont do Brasil S.A. para que medidas apropriadas sejam adotadas. 

Envolvimento INALA<;AO: Remova a vitima para local arejado. Se a vitima nao estiver respirando, aplique 
de Pessoas: respirac;ao artificial. PELE: Remova roupas e sapatos contaminados. 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 cabec;a abaixo do nivel dos 
quadris ou em posic;ao lateral, se o individuo estiver deitado, para evitar aspirac;ao do conteudo gastrico. Procure um 
servic;o 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. Em 
ao Medico: caso de ingestao, avalie a necessidade de realizac;ao de lavagem gastrica e a administrac;ao de carvao 
ativado (ate 1 hora ap6s a ingestao). Em caso de metemoglobinemia sintomatica, administre azul de metileno 
lentamente por via endovenosa. 

Observacoes: As instruc;oes ao motorista, em caso de emergencia, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope para transporte. 
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