
FICHA DE EMERGÊNCIA 

 
NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE: 

 

ARTIFÍCIO PIROTÉCNICO 
 
 

NOMES COMERCIAIS: 
 

PYROBLAST, 
SOFTBREAKER, 

DGGI. 
 

 
 

ASPECTO: Mistura de substâncias sólidas. Produto inodoro e de cor neutra (cinza ou parda). INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA: 

com produtos das classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, salvo produto com números da ONU 2990 e 3072 da classe 9 - os produtos do grupo 
de compatibilidade S da subclasse 1.4 são compatíveis com os produtos das demais classes (a classe 7 não está inserida no 
escopo da Norma NBR 14619). 

 
 

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:  Avental contra chamas, luvas de couro, botinas de 

segurança, respirador facial inteiro com filtro polivalente, abafador de ruído, óculos de segurança, colete refletivo e capacete. O EPI 
do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 
 
 

RISCOS 
FOGO: É inflamável quando exposto a chamas ou ao calor excessivo. Pode deflagrar se sofrer impacto ou fricção. Não fumar, 

acender chamas ou arrastar as embalagens. 
 
SAÚDE: Em condições normais, o produto não apresenta toxicidade. Em caso de combustão, há o risco de inalação de gases 

(fumaça) irritantes ou tóxicos. 
 
MEIO AMBIENTE: Produto não classificado como tóxico para o ambiente aquático. Não é previsto potencial bioacumulativo em 

organismos aquáticos. 

 

EM CASO DE ACIDENTE 

 
VAZAMENTO: Isole a área e mantenha o público afastado em um raio de 200 m. Sinalize o local do acidente. Elimine todas as 

fontes de ignição (faíscas, chamas abertas, chamas de fósforos e cigarros). Não submeta à abrasão, choque ou fricção. Recolha 
cuidadosamente a carga pirotécnica derramada e impeça o extravio desta. 
 - Medidas para transbordo da carga: Somente pessoas habilitadas e treinadas estão qualificadas a manusear o artifício 

pirotécnico e acessórios de iniciação.  
 - Restrições de manuseio do produto: O produto pode ser iniciado pelo efeito de uma chama, calor, impacto ou fricção. É 

proibido derrubar, bater, arrastar, jogar, ou rolar as cápsulas/caixas contendo o produto.  
 
FOGO: Isole a área e mantenha o público afastado em um raio de 200 m. Não combata o fogo quando atingir a carga, pois pode 

ocorrer explosão. Resfriar as embalagens próximas ao fogo com água em forma de neblina (pulverizando). Use extintores de água 
em forma de neblina, CO2, Pó Químico (PQS) ou espuma (LGE) posicionando a favor do vento para evitar intoxicação. Em caso de 
acidente com carreta, se possível, separe o cavalo mecânico do semi-reboque. 
 

POLUIÇÃO: Caso haja derramamento, evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos.  
 
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Isole e elimine qualquer fonte de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Afaste a vítima 

do local, removendo-a para local limpo e arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial ou boca a boca. 
Solicitar a assistência médica imediatamente.  
 
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Indicar o estado da vitima, principalmente sobre o grau de inalação de fumaça, informar as partes do 

corpo atingidas, a extensão das queimaduras, bem como o tempo de exposição do acidentado junto as possíveis fontes de calor. 
Tratamento sintomático para queimaduras. Evite ao máximo o contato com o produto ao socorrer a vítima. A intoxicação em caso de 
ingestão do produto pode ser reduzida induzindo o vômito dentro do prazo de meia hora de exposição. Se a intoxicação avançar a 
ponto de causar séria ocorrência de vômito, o grau de desequilíbrio eletrolítico deve ser avaliado. Suporte apropriado de líquido 
eliminado deve ser administrado por via parenteral, juntamente com outras medidas de suporte exigidas como acompanhamento da 
pressão sanguínea, conforme indicado por sinais clínicos, sintomas e medidas. Em casos graves, as observações deverão 
prosseguir por vários dias até que a condição clínica do paciente fique estável e normal. 
 
OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para 

transporte.  

Número de Risco: N/A 
 
Número da ONU: 0432  

 
Classe ou Subclasse de Risco: 1.4 S 

 
Descrição da Classe ou  
Subclasse de Risco:  
SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA  
RISCO DE EXPLOSÃO. 

   
Grupo de Embalagem: II 

  
 

 

 
Expedidor: 
 

 
 
Trieste Tecnologia em  
Fragmentação Trading Ltda  
 

Fazenda Sobradinho, S/Nº, Zona Rural, 
Córrego Fundo-MG. CEP.:35.578-000 
 

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGAR 
PARA 

0800 770 0044 


