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2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

 
 

Nome comercial: Ureia Técnica. 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Na manufatura de  plásticos, 
especialmente da resina uréia formaldeído. Fabricação de fertilizantes agrícolas. Como estabilizador em 
explosivos de nitrocelulose. Utilizado para aumentar a solubilidade de corantes na indústria têxtil. 
Nome da empresa: Avanti Química. 
Endereço: Rua Antonio de Artioli, 570, Bloco Zug, Sala 202 - B. Swiss Park Office – Campinas – SP 
Telefone da empresa: (19) 3090-3103 
Telefone para emergências: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  
                                                0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 
E-mail: contato@avantiquimica.net 
 

Classificação da substância ou mistura: Em contato com a pele pode causar irritações em casos de tempo 
excessivo de exposição. Se ingerido não existe perigo. A inalação do pó pode provocar irritações 
respiratórias. 

Classificação de perigo do produto químico: 
Corrosivo para os metais – Categoria 1  

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5  

Toxicidade aguda – Dérmica – Categoria 5  

Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 5  

Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2B  

Sensibilização respiratória – Categoria 1B  

Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 2 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 2  

Perigo por aspiração – Categoria 2 

 
Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. Sistema 
Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 
 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponivel 
Elementos apropriados da rotulagem: 

 
Elementos do Rotulo Dados 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
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Identificação do produto e telefone de 
emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: Ureia Técnica 
Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA) 
0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 
19 3090-3103 (Avanti Química) 

Composição Química Ureia Técnica  
Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 

Pictogramas de Perigo 

 

Palavra de Advertência CUIDADO 

Frases de Perigo H290 Pode ser corrosivo para os metais. 
H303 Pode ser nocivo se ingerido. 
H313 Pode ser nocivo em contato com a pele. H333 Pode ser 
nocivo se inalado. 
H316 Provoca irritação moderada à pele. H320 Provoca irritação 
ocular. 
H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de 
asma ou dificuldades respiratórias. 
H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos. 
H373 Pode provocar dano aos órgãos pulmões por exposição 
repetida ou prolongada se inalado. 
H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias 
respiratórias 

Frases de Precaução Prevenção: P201 Obtenha instruções específicas antes da 
utilização. 
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido 
todas as precauções da segurança. 
P234 Conserve somente no recipiente original. P260 Não inale 
as poeiras. 
P264 Lave cuidadosamente, após manuseio. 
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção 
ocular/proteção facial. 
P284 Em caso de ventilação inadequada, use equipamentos de 
proteção respiratória. 
Resposta à emergência: P390 Absorva o produto derramado a 
fim de evitar danos materiais. 
P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA/médico. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

P331 NÃO provoque vômito. 

P304 + P312 EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta 
indisposição, contate um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICO/médico. P304 + P340 
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local 
ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. 
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. 
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de 
exposição: Consulte um médico. 
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 
 

Armazenamento P405 Armazene em local fechado a chave. 
P406 Armazene num recipiente resistente à corrosão, com um 
revestimento interno resistente. 

Disposição P501 Eliminar o conteúdo / recipiente em acordo com a 
legislação nacional e local. 

Outras informações A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico deste 
produto pode ser obtida por meio de: contato@avantiquimica.net 

 

Tipo de produto: Este produto é uma substância pura. 

Nome químico comum ou nome técnico: Uréia Técnica Sinônimo: 

Uréia, Uréia Industrial, Carbamida, Carbonildiamida Número de 

registro CAS: 57-13-6 

Impurezas que contribuam para o perigo (acompanhados do número de registro CAS): 
 

 
Nome Químico 

 
N° CAS 

Fórmula 

Química 

Peso Molecular 

(g/mol) 

Concentração 
(%) 

 
Uréia 

 
57-13-6 

NH2CONH2 ou 

CO(NH2)2 

 
60,06 

 
Mín. 46% N 

Amônia livre 7664-41-7 NH3 17,03 Máx. 275 ppm 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

 

Medidas de primeiros-socorros 
Inalação: Remova a vítima da área contaminada, manter as vias respiratórias livres. Avaliar a 
necessidade de encaminhar ao médico. 
Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com água e 
sabão neutro. Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico. 
Contato com os olhos: Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos, levantando as pálpebras 
algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Remova lentes de contato, se tiver. Avaliar 
a necessidade de encaminhar ao médico. 
Ingestão: O vômito não deverá ser provocado, entretanto é possível que ocorra espontaneamente, deite o 
paciente de lado para evitar que aspire resíduos, procurar atendimento médico imediatamente. 
Ações que devem ser evitadas: Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima 
inconsciente ou com convulsão. Não limpar partes do corpo com solventes. Não neutralize a área afetada 
com outros produtos químicos. 
Proteção para o prestador de socorros: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Usar os 
EPI’s indicados na seção 8. 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não disponível. 
Notas para o médico: O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como 
correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 
 

 
Meios de extinção: 
Meios de extinção apropriados: Utilize qualquer meio apropriado para extinguir o fogo ao redor. 
Meios de extinção não recomendados: Não usar jato d’água. 
Perigos específicos da substância ou mistura: A uréia não é um combustível, mas se decompõe a 
temperaturas acima de 133°C formando vapores tóxicos. 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar aparelhos de proteção respiratória 
independente do ar e roupas de aproximação/proteção a temperaturas elevadas. 
Produtos perigosos da decomposição: A reação com nitratos apresenta o risco de fogo e explosão. A 
uréia não é um combustível, mas se decompõe a temperaturas acima de 133°C formando vapores tóxicos. 

 
Precauções pessoais 
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Afaste-se do local, somente pessoas 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

treinadas devem participar do atendimento da emergência. 
Para o pessoal do serviço de emergência: Vestir equipamento de proteção pessoal. Colocar as pessoas 
em segurança. Evitar a inalação de pó. Evitar contato do produto com os olhos e pele. Afastar os 
curiosos. 
Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja leitos ou mananciais d'água. 
Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Recolher o máximo possível o material derramado e 
colocar em recipientes apropriados para posterior reutilização ou descarte. Tomar todas as precauções 
necessárias. Conter o vazamento, e transferir para um recipiente para descarte de acordo com os 
regulamentos locais/nacionais (consulte a seção 13). 
Controle de poeira: Neblina de água. 

 

 

Medidas técnicas apropriadas: Providenciar ventilação exaustora onde os processos assim o exigirem. 
O produto deve ser manuseado obedecendo às normas e procedimentos de higiene industrial e segurança 
do trabalho de acordo com a legislação em vigor. 

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evite inalação do pó e o contato com a pele, olhos e 
roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual ao 
manusear o produto, descritos na seção 8. 
 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: 

- Medidas técnicas: Especificações de engenharia devem atender regulamentações locais. 

- Condições adequadas: Armazene o produto em área fresca, bem ventilada, longe do calor, de faíscas e 
de chamas e deve-se evitar umidade, a uréia deve ser armazenada a temperatura ambiente, inferiores a 
40°C. Manter o recipiente bem fechado. Deve- se evitar contato com piso e outros materiais. Não misture 
nem armazene com nitrato de amônia, a uréia seca e o nitrato seco reagirão para produzir uma pasta. Não 
armazenar junto com alimentos. 

- Condições que devem ser evitadas: Exposição das embalagens contendo o produto sob o sol, chuva, 
umidade e contato com materiais incompatíveis. 

 
 

Parâmetros de controle específicos 
- Limite de exposição ocupacional: 
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9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
Nome químico ou 

comum 

TLV – TWA 

(ACGIH, 2011) 

TLV – STEL 

(ACGIH, 2011) 

LT 

(NR 15, 1978) 

Uréia 10 mg/m³ Não disponível Não disponível 

Amônia livre 25 ppm 35 ppm 30 ppm 

Medidas de controle de engenharia: Os tipos de proteção devem ser escolhidos segundo o posto de 
trabalho em função da concentração e quantidade da substância. Se necessário use ventilação local 
exaustora ou geral diluidora (com renovação de ar). Devem ser observadas medidas de higiene 
compatíveis com os componentes deste produto. Outros equipamentos de proteção individual e coletiva 
poderão ser indicados em função do local e condições de aplicação. 

Equipamento de proteção individual apropriado 
Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o 
uso de óculos de segurança ou protetor facial. 

Proteção da pele e do corpo: Avental, calça e sapatos. Os tipos de auxílios para proteção do corpo 
devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função da concentração e 
quantidade de substância. 

Proteção das mãos: Luvas resistentes ao produto (recomendável PVC cano médio). As luvas devem ser 
inspecionadas antes da utilização. 

Proteção respiratória: Utilizar respirados semi facial PFF1 e PFF2. Em caso de exposição em ambiente 
confinado ou enclausurado, pode ser necessário o uso de equipamentos de respiração autônoma ou 
conjunto de ar mandado. 

Perigos térmicos: Não disponível. 
 

Parâmetros de controle específicos 
- Limite de exposição ocupacional: 
 

Nome químico ou 

comum 

TLV – TWA 

(ACGIH, 2011) 

TLV – STEL 

(ACGIH, 2011) 

LT 

(NR 15, 1978) 

Uréia 10 mg/m³ Não disponível Não disponível 

Amônia livre 25 ppm 35 ppm 30 ppm 
 
Medidas de controle de engenharia: Os tipos de proteção devem ser escolhidos segundo o posto de 
trabalho em função da concentração e quantidade da substância. Se necessário use ventilação local 
exaustora ou geral diluidora (com renovação de ar). Devem ser observadas medidas de higiene 
compatíveis com os componentes deste produto. Outros equipamentos de proteção individual e coletiva 
poderão ser indicados em função do local e condições de aplicação. 
Equipamento de proteção individual apropriado 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o 
uso de óculos de segurança ou protetor facial. 
Proteção da pele e do corpo: Avental, calça e sapatos. Os tipos de auxílios para proteção do corpo 
devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função da concentração e 
quantidade de substância. 
Proteção das mãos: Luvas resistentes ao produto (recomendável PVC cano médio). As luvas devem ser 
inspecionadas antes da utilização. 
Proteção respiratória: Utilizar respirados semi facial PFF1 e PFF2. Em caso de exposição em ambiente 
confinado ou enclausurado, pode ser necessário o uso de equipamentos de respiração autônoma ou 
conjunto de ar mandado. 
Perigos térmicos: Não disponível. 
Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável 
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável 
Pressão de vapor: 80 Pa (0.6 mmHg) at 20C CAL 
Densidade de vapor: Não aplicável 
Densidade relativa: 1,335 g/L (a 20°C estado sólido) 
Solubilidade(s): Solúvel em água com abaixamento de temperatura (120g/100mL de água a 25 oC). 
Solúvel em etanol (72 g/1000 mL a 30°C). 
Coeficiente de partição – n-octanol/água: log -1.59 a 20-25 °C (experimental) 
Temperatura de autoignição: Não aplicável  
Temperatura de decomposição: 142°C  
Viscosidade: Não aplicável 
 

Reatividade: Reações exotérmicas com nitritos em temperatura ambiente. Reage violentamente com 
perclorato de gálio. Reage com cloro para formar cloroaminas. Reage com hipoclorito para formar 
tricloreto de nitrogênio, o qual explode espontaneamente em contato com o ar. 

Estabilidade química: Produto estável nas condições normais de armazenamento. Na presença de calor 
torna-se instável, decompondo-se. Não polimeriza. 

Possibilidade de reações perigosas: O contato com hipocloritos e perclorato de gálio pode causar reação 
violenta. 

Condições a serem evitadas: Calor excessivo e umidade. 
Materiais incompatíveis: Incompatível com nitrito de sódio, nitrato de sódio, nitrato de amônia, 
substâncias oxidantes, tetracloreto de titânio, cloro, hipoclorito de sódio, hipoclorito  de cálcio, perclorato 
de gálio, agentes oxidantes fortes (permanganato, nitrato, dicromato, cloreto). A uréia pode ser 
ligeiramente corrosiva para o aço, alumínio, zinco e cobre. 
Produtos perigosos da decomposição: A uréia se decompõe sob calor e pode formar produtos como: 
amônia, óxidos de nitrogênio, ácido cianúrico, ácido ciânico, biureto e dióxido de carbono 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
 
Toxicidade aguda: Causa irritação no trato digestivo com náusea, vômito e diarréia. A substância pode ser 
tóxica ao sangue e ao sistema cardiovascular. Pode afetar o comportamento do indivíduo. 
DL50 (oral, rato): 14300 a 15000 mg/kg 
DL50 (oral, camundongo): 11500 a 13000 mg/kg DL50 (cutânea, rato): 8.200 mg/k 
Corrosão/irritação da pele: A manipulação contínua pode causar descamação da pele. Este tipo de 
ocorrência é comum em pessoas que tem contato direto contínuo com o produto nas suas diversas 
aplicações como por exemplo, lavradores, agricultores, misturadores, etc. 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Pode causar irritação e dor. 
Sensibilização respiratória ou à pele: Causa irritação ao trato respiratório, nariz, garganta, pode provocar 
tosse e espirro. 
Mutagenicidade em células germinativas: Experimentos de laboratório em animais mostraram efeitos 
mutagênicos. 
Carcinogenicidade: Não tem efeito carcinogênico, segundo a International Agency for Research in 
Cancer – IARC. 
Toxicidade à reprodução: Não disponível. 
Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única: Não disponível. 
Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida: Exposição reiterada pode determinar 
irritações no trato respiratório. 
Perigo por aspiração: Exposição reiterada pode determinar irritações no trato respiratório. 

 

Efeitos ambientais 

Ecotoxicidade: 

CL50 (peixe, 96 hr): > 9.100 mg/L. CE50 (daphnia, 24 hr): > 10.000 mg/L. 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: O contato em alta concentração com a 
vegetação causará danos à mesma. A queda do produto em córregos e rios deve ser evitada, pois poderá 
torná-los impróprios para o consumo humano e de animais. Pouco tóxica para a vida humana e animal. 
Não contamine fontes de água com uréia. 
Persistência e degradabilidade: É esperada rápida degradabilidade e baixa persistência. Substancialmente 
biodegradável no solo e água. A Ureia é biodegradada numa taxa de 93 a 98% em um ciclo de 24 horas. 
Potencial bioacumulativo: Baixo potencial para bioacumulação. log Pow <1. 
Mobilidade no solo: Produto sólido. Com a solubilização penetra no solo. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Outros efeitos adversos: Dissolvida em água a uréia assume a forma de solução corrosiva. 
 

 

Métodos recomendados para destinação final 
Produto: Sempre que possível o produto deverá ser recuperado, quando não for possível incineração ou 
aterramento de acordo com regulamentação federal ou regional. 
Restos de produtos: Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado 
diretamente nos esgotos, cursos d'água ou no solo. Incineração ou aterramento de acordo com 
regulamentação federal ou regional. 
Embalagem usada: Não usar para armazenar produtos para consumo humano. Devem ser tomados os 
cuidados de acordo com os regulamentos locais. As embalagens vazias devem ser descartadas de modo 
seguro e prudente ou recicladas, de acordo com a legislação vigente. Nunca lavar as embalagens usadas em 
lagoas, fontes, rios ou outras coleções de água. 
Outras informações: O usuário deve consultar os órgãos locais sobre regulamentação para disposição. 

 
 
Regulamentações nacionais e internacionais 
 
Terrestre: Resolução n° 5.232 de 14 de dezembro de 2016 (atualização da antiga Resolução ANTT 
420/04) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências. 
 
Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009. 
RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE 
ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.  
IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS. 
ICAO – “International Civil AviationOrganization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc. 
9284-NA/905. 
IATA – “International Air TransportAssociation” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). 
Dangerous Goods Regulation (DGR). 
 
Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). 
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na 
Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – 
“InternationalMaritimeOrganization” (Organização Marítima Internacional).  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 
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15. REGULAMENTAÇÕES 

16. OUTRAS INFORMAÇOES 

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho. O pH extremo do produto pode 
causar alterações nos compartimentos ambientais provocando danos aos organismos. 
Número de ONU: Produto não classificado como perigoso para o transporte. 
Nome apropriado para embarque: Produto não classificado como perigoso para o transporte. 
Classe ou subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: Produto não classificado como perigoso 
para o transporte. 
Grupo de embalagem: Produto não classificado como perigoso para o transporte. 
 

 
Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;  
Norma ABNT-NBR 14725:2014;  
Portaria nº 229, de 24 de Agosto de 2013 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.  

 

As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações 
técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste documento 
é ser um guia para manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário determinar a 
adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias. 
 
Legenda: 
 

ONU – Organização das Nações Unidas 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas PVC – Policloreto de Vinila 
DL50 – Dose Letal 50% 
CL50 – Concentração Letal 50% CAS – Chemical Abstracts Service TLV - Threshold Limit Value 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists LT – Limite de Tolerância 
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