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SEÇÃO 01 – IDENTIFICACAO DO RESÍDUO E DA EMPRESA 

 
Nome do resíduo:       LÂMPADA FLUORESCENTE 
                                          Vapor de mercúrio/fósforo  
                                           Média ou baixa pressão 

 
Empresa: EUROSUL – Fornecedora de Navios Ltda 

Rua Iapó, 180 – Alphaville – Pinhais Pr - Cep 83.327-075 
Telefone para emergência: 55 41 3668-1319 

 
SEÇÃO 2 – COMPOSIÇÃO BÁSICA E IDENTIFICAÇÃO DE 

PERIGOS 
 
Bulbo: vidro de quartzo transparente OH máximo menor que 5ppm 
Eletrodos: tungstênio e molibdênio  
Gás de ignição: argônio ultrapuro (pureza > 99.999%)  
Aditivos químicos (em temperatura ambiente): mercúrio líquido < 
500mg, iodeto de gálio, ferro ou índio < 30mg. 
Efeitos nocivos à saúde: a radiação UV, nos comprimentos de 
onda do produto, pode provocar queimaduras na pele e olhos em 
gravidade proporcional ao tempo de exposição ou intensidade da 
exposição. Ozônio é gás irritante às mucosas e tóxicas por inalação, 
danos ao aparelho respiratório e sistema nervoso, problemas 
gástricos, irritação dos olhos, não cancerígenos. 
Principais sintomas: dor de cabeça, tontura, irritação das vias 
respiratórias e dos olhos. Se quebradas podem permitir o 
vazamento de seus aditivos químicos, como mercúrio. 
 

SEÇÃO 3 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 
Inalação do conteúdo da lâmpada ou do ozônio produzido 
durante o funcionamento: retire a vítima do ambiente de 
exposição para um local arejado e hidrate-a.  
Contato do conteúdo da lâmpada com a pele: retire as roupas 
contaminadas, enxágue com jatos de água a área contaminada e 
lave-a com sabão.  
Contato com os olhos: não permita que a vítima esfregue ou 
mantenha os olhos firmemente fechados, lave imediatamente e 
continuamente com água abundante. 
Queimadura da pele por exposição à radiação UV: lave com 
água fria abundante a região afetada e busque auxílio médico. 
 

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE CONTROLE DE COMBATE A 
INCÊNDIO, DERRAMAMENTO E VAZAMENTO 

 
Combate a incêndio: Não aplicável. 
Procedimento de emergência e sistema de alarme: Não 
aplicável. 
Métodos para limpeza: Recolher o resíduo p/ eliminação posterior. 
Prevenção de perigos secundários: não descarte o material 
recolhido sem tratamento prévio.  
Diferença na ação de vazamentos: Não disponível. 
 

SEÇÃO 5 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Condições adequadas: Manter as embalagens bem fechadas, local 
seco e limpo. Temperatura ambiente. Condições que devem ser 
evitadas: Aquecimento 
 

SEÇÃO 6 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Respiratória: dispensável se o equipamento possuir sistema de 
exaustão.  
Olhos: óculos de proteção contra emissão UVA/UVB/UVC/UVVIS. 
Pele: dispensável se não existir luz residual vazando no 
equipamento. Indica-se uso de luvas e cobertura do corpo. 
 

SEÇÃO 7 – PROPRIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS 
 
Aspecto: Não aplicável, Odor: inodoro, pH: Não disponível, Ponto de 
fusão: Não disponível, Ponto de ebulição: Não disponível, Ponto de 
fulgor: Não disponível, Tx de evaporação: Não disponível, 

Inflamabilidade: Não disponível, limite de inflamabilidade ou 
explosividade: Não disponível, Pressão de vapor: 0,0018 mmHg a 
25 ºC / 0,01hPa a 20 °C, Densidade de vapor: Não disponível. 
 

SEÇÃO 8 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidade aguda: LD50 (oral, rato): >3478 mg/kg - Toxicidade 
subaguda a crônica: Não se deve temer um efeito tóxico no feto 
quando o valor limite é respeitado - Mutagenicidade bacteriana : 
Salmonella typhimurium: negativo. Outras inform. toxicológicas: 
Após a inalação do pó: lesão dos tecidos, pneumonia. Depois do 
contato com os olhos: Ligeira irritação - Após deglutição: irritação 
das mucosas, boca, faringe, esôfago e aparelho gastrointestinal 
(náuseas, vômitos, dores de estômago e diarreia). 
 

SEÇÃO 9 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Degradação biológica: Os métodos para a determinação da 
Biodegradabilidade não podem ser empregados para substâncias 
inorgânicas. Efeitos eco tóxicos: Não estão disponíveis dados 
quantitativos sobre os efeitos ecológicos deste produto. Descarte 
através de empresa especializada. 
 

SEÇÃO 10 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Classe I - Considerado resíduo perigoso. Lei 12.305/2010 Lei de 
resíduos sólidos.  
 

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TRANSPORTE 
 
Resolução 420 ANTT 5.4.1.1.11. 
 

SEÇÃO 12 – REGULAMENTAÇÕES 
 
Classe I - Considerado resíduo perigoso. Lei de resíduos sólidos 
12.305/2010. ABNT NBR 10004/04. 
 

SEÇÃO 13 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Descarte das lâmpadas: usadas devem ser acondicionadas em 
sua embalagem original (saco de plástico bolha, tubete de papelão 
rígido e caixa de madeira) e retornadas ao fabricante. Lâmpadas 
quebradas devem ser acondicionadas em embalagem de plástico 
rígido hermético e retornadas ao fabricante.  
Medidas de controle quando ocorrerem quebras de lâmpadas: 
ventilarem e interditar a área até que todos resíduos da lâmpada 
sejam removidos. Caso os aditivos químicos caiam no piso deve-se 
tentar removê-los com uma folha de papel bem fina ou com uma 
seringa, depositando-as em recipiente de plástico rígido ou vidro, 
com tampa. Use luvas impermeáveis e em caso de resíduos no piso 
devem-se cobri-los com pó de enxofre ou óxido de zinco e depois 
coletar a mistura em recipiente de plástico rígido ou vidro, com 
tampa. Pisos encerados impedem a retenção de mercúrio no piso. 
O mercúrio no piso pode aderir à sola de sapato. Não pise na área 
atingida. Caso isso seja necessário lembre-se de descartar o 
sapato. Após estes cuidados o ambiente pode ser liberado para uso. 
Os recipientes contendo vidros quebrados e aditivos químicos 
recolhidos devem ser fechados hermeticamente e encaminhados 
exclusivamente ao fabricante da lâmpada. 


