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SEÇÃO 01 – IDENTIFICACAO DO RESÍDUO E DA EMPRESA 

 
Nome do resíduo:        Pilhas Zinco Manganês 

          AAA, AA, C, D, 941(Conjunto, 6V) 
 

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 

 

 
Periculosidade: Nocivo por ingestão e inalação. Evitar o contato 
com os olhos. Usar máscaras protetoras durante o manuseio. 
Conforme ABNT NBR 10004. 
 

SEÇÃO 3 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 
Depois de inalar: Exposição ao ar fresco. Chamar um médico. 
Após contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Tirar 
a roupa contaminada.  
Após contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com 
água, mantendo a pálpebra aberta. Consultar eventualmente um 
oftalmologista. 
Depois de engolir: Beber muita água. Provocar o vômito, chamar o 
médico. 
 

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

 
Meios adequados de extinção: Adaptar ao meio ambiente; 
Riscos especiais: Atua como substância comburente devido à 
cedência de oxigênio; 
Equipamento de proteção para combate incêndio: Permanência 
na área de perigo só com roupa de proteção apropriada e com uma 
máscara de oxigênio independente do ar ambiente;  
Outras informações: Não combustível. 
Medidas de proteção para as pessoas: Evitar o contato com a 
substância. Evitar a produção de pós; não inalar os pós. 
Método de limpeza/absorção: Absorver em estado seco. Proceder 
à eliminação de resíduos. Limpeza posterior. 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não deixar escapar para 
a canalização de águas residuais. 
 

SEÇÃO 5 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
O manuseio e a armazenagem da substância devem se dar em 
condições adequadas. É aconselhável a utilização de máscaras de 
proteção durante o manuseio. Local de armazenagem: Fechado 
seco. Conforme ABNT NBR 11174 e NBR 12235. 
 

SEÇÃO 6 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Usar máscaras para pó. A proteção ocular também é recomendada. 
Roupas normais em tecidos sintéticos ou algodão podem ser 
usadas na composição de indumentária, quando do manuseio da 
substância. 
 
 
 
 

SEÇÃO 7 – PROPRIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS 
 
Pó cristalino na cor marrom escuro ou preto. Trata-se de óxido 
metálico inorgânico, insolúvel em água, ácido nítrico e sulfúrico a 
frio. Na presença de peróxido de hidrogênio ou ácido oxálico é 
dissolvido pelo ácido sulfúrico a frio. Dissolve vagarosamente em 
presença de ácido clorídrico, liberando cloro livre. Substância 
fortemente oxidante. Densidade*: 1,3 Pontos fulgor: NA ºC Ponto 
fusão: ND ºC Ponto ebulição: ND ºC Índice refração: ND 
 

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. SEÇÃO 13 
– TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ESTRAVIO Descarte através 
de empresa especializada. 
 

SEÇÃO 10 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Procedimento de disposição de resíduos: Conforme resolução 
do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 401 de 
4/11/2008, o produto pilhas elétricas atende os limites previstos 
neste diploma legal de chumbo, cádmio, mercúrio e os critérios e 
padrões de gerenciamento ambiental. Considerado como 
ambientalmente adequado a descarte de pilhas através da logística 
reversa. 
 

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TRANSPORTE 
 
O produto deve ser transportado com os cuidados necessários a 
não se danificar as embalagens, com consequente perda do 
produto, resguardando as normas e legislação vigentes para 
transporte da substância.  
 

SEÇÃO 12 – REGULAMENTAÇÕES 
 
Classe I – Perigosos; 4.2.1.2 Corrosivo – Código de identificação 
D002.  
 

SEÇÃO 13 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
NT = Não existe o registro 
ND = Não determinado 
NA = Não aplicável. 


