
                               FICHA DE EMERGENCIA 

                                                      Sinalizador Paraquedas com Estrela Luminosa 

Sinalizador Pirotécnico  
Ikaros - 340100 

 
Fone de Emergência 24hs: 41 3668-1319/9191-3037 

 
Importador/Expedidor 
EUROSUL - Fornecedora de Navios Ltda 
R: Iapó, 180 - Fone/Fax: 41 3668-1319 
Pinhais - PR - Brasil - CEP: 83.327-075 

Numero de Risco:             1 
Numero ONU:                                      0195 
Classe ou Subclasse de Risco:          1.4G 
Desc. Classe/Sub de Risco:                Explosivo 

 
Aspecto: com corpo metálico de ace constituído do iniciador. o tubo guia de chama. a mistura 
pirotécnica e a espoleta, com punho composto percussor. Mola e o acionador, com embalagem marca 
EUROSUL, sem odor. Incompatível com calor excessivo fontes de calor. 
 

EPI – Equipamento de Segurança Individual. 
 
Proteção ocular/facial: Usar óculos de proteção de segurança de proteção química, luminosidade e 
calor, e proteção facial. Proteção Cutânea: usar luvas em PVC e roupas ou vestimentas de manga 
comprida. Proteção Respiratória: usar equipamento respiratório aprovado pelo TEM/CA, se os limites 
da exposição excederem os valores estabelecidos nas normas de proteção e higiene. 
 

RISCOS 
 
Fogo: O sinalizador paraquedas com estrela luminosa 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. Improvável risco de queimaduras ou problemas respiratórios durante uso normal do produto. 
 
Perigos Ambientais: Em sua embalagem sem acionamento, não apresenta riscos ambientais. Quando 
acionado ejeta o paraquedas e da ignição a estrela que ao descer queima produzindo luze calor. 
Composto de potássio e estrôncio oxido de magnésio e traços de dióxido de carbono e monóxido de 
carbono, neste caso polui rios, flora, fauna e solo, dentro das normas recomendáveis. 
 

EM CASO DE ACIDENTES 
 
Avaria: Estacionar em lugar seguro e isolado, desligando o motor e todo o sistema elétrico do veiculo e 
isolar e sinalizar a área. Bloquear o trafego, se afastar e proibir outro de aproximação, pois este dispara 
petardos de composto prensado em queima. 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 deixar queimar até extinção, não utilizar extintores de proximidade. 
 
Poluição: Evitar a drenagem para cursos d´agua e esgoto em geral, restringindo a área da avaria. 
 
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 Medico: 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. 
 
Nome do Fabricante/Importador: EUROSUL Fornecedora de Navios Ltda.  
 
 



 
 

Instituição Telefone 
S.O.S Cotec (Atendimento a 
Emergência) 

0800-111767 

Defesa Civil 199 
Corpo de Bombeiros 193 
Policia Militar 190 
CEATOX 0800-148110 
ABIQUIM 0800-118270 
CETESB (11) 303-7000 (SP) 
CRA (71) 310-1400 (BA) 
FATMA (48) 224-8299 (SC) 
FEAM (31) 3298-6200 (MG) 
INEA (21) 2589-3724 
FEPAM (51) 225-1588 (RS) 

 


