
 
FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

               
EUROSUL Fornecedora Navios Ltda 

Rua Iapo, Pinhais – Pr 

Transponder, Epirb, Radio, e outros 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BATERIA Litio-ion 

Modelo7885 
 

Marcas: Bright Star 
Modelo: 7812/7810 

INFORMAÇÕES DO PRODUTO 
Nº. Risco:                                    1 

Nº. ONU:                                3090 

Classe ou subclasse de risco:    9 

Descrição da Classe/Sub:          
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS 

Grupo Embalagem:Risco médio II 

 
TELEFONE:  +55 41 3668-1319 – 9191-3037 – 24 HORAS POR DIA 

 
 
ASPECTO:  Incompatibilidades químicas com produtos das classes/subclasses: Corpo de aço com mistura 
pirotécnico prensado e acionador por espoleta sem odor. Incompatível com calor excessivo e fontes de calor. 

 
 
EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: O EPI do motorista está 
especificado na ABNT NBR 9735. Equipamento de respiração autônoma com pressão positiva, luva de couro ou 
com isolamento térmico, botas de segurança. Em incêndio: roupas apropriadas de combate ao fogo. 

 

 RISCOS 
FOGO: O Sinal Luminoso Paraquedas é constituído de sais e produtos de fácil ignição, apresentando grande risco 
de queima e explosão em presença de calor, faísca, fonte de ignição.  
 
SAÚDE: Se o produto estiver danificado, e os conteúdos internos expostos, podem ser prejudiciais a pele, aos olhos 
e as vias respiratórias. A fumaça produzida na queima pode causar irritação nos olhos e garganta. O risco de 
queimaduras ou problemas respiratórios durante o uso normal do produto é improvável. 
 
PERIGOS AMBIENTAIS: Em sua embalagem sem acionamento, não apresenta riscos ambientais. Quando 
acionado produz fumaça na ignição e queima do sinalizador. Os produtos resultantes da combustão incluem 
pigmento, agua, nitrogênio, hidrogênio, carbono, dióxido e monóxido de carbono, neste caso poluem rios, flora, 
fauna e solo, dentro das normas recomendáveis. 

 

EM CASO DE ACIDENTE 
VAZAMENTO: Estacionar em lugar segura e isolado, desligando o motor e todo o sistema elétrico do veiculo e 
isolar a área, sinalize e em caso de ignição bloquear o trafego. Afastar os curiosos. Eliminar toda a fonte de fogo e 
calor, não fumar e nem fazer faíscas. Avisar a autoridade mais próxima, como policia rodoviária, DNER ou qualquer 
outra. Havendo possibilidade, pode tentar ajeitar a carga, com óculo de proteção facial e luvas de PVC, evitando 
contato do produto com a roupa e pele. Em caso de vazamento pode retirar com pá de PVC e acondicionar em 
sacos plásticos, em local seguro. 
 

FOGO: Em caso de ignição pode utilizar extintor de CO2, pó químico seco, de espuma ou agua em 
forma de neblina. 
 
POLUIÇÃO: Não há procedimento a ser realizado, pois o gás será dissipado rapidamente em áreas 
bem ventiladas, não afetando o meio ambiente. 
 
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Mantenha fora do alcance das crianças. Não acione em ambiente confinado, 
somente para uso em ambiente aberto. Em caso de acidente, remova a roupa contaminada e lave as áreas expostas 
com sabão e agua por no mínimo dez minutos, e em lugares mais sensíveis lavar somente com agua. Não use 
solvente ou qualquer tipo de thinner, em caso de inalação remova a vitima para o ar fresco. Os sintomas podem 
incluir tosse e falta de ar. No caso de ingestão, faça o paciente tomar agua, não induza vomito. 
 

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Em todos os casos procurar assistência medica imediatamente e indicar o estado 
da vitima e o grau de exposição à fumaça ou grau de queima causado. 
 
OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no 
Envelope para o Transporte.  

 
 
 

  



 
 

 

 

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA: 
BOMBEIROS 193 

POLICIA MILITAR 190 
DEFESA CIVIL 199 
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 191 
SOS COTEC 0800-707 7022 
CEATOX 0800-148110 
ABIQUIM 0800-118270 
FATMA Plantão 1523 Tel: (48) 3216 1700 
CETESB 0800-11 3560 SP 
INEA (21) 2332-4604/8596-8770 RJ 
FEPAM (51) 9982-7840/3288-9444 
 


