
 

 

 

FICHA DE EMERGÊNCIA  

 
 Expedidor: 
 

 Endereço:  
 
 Telefone:  

Nome Apropriado para 
Embarque: 

MATERIAL RADIOATIVO, 
VOLUME EXCEPTIVO –

PEQUENAS QUANTIDADES 

 

Número de Risco: 70 
Número da ONU: 2910 
Classe ou Subclasse de risco: 7 
Descrição da Classe ou 
Subclasse de risco: 
Material Radioativo 
Grupo de Embalagem: NA 

 Aspecto: Sólido em forma de pó branco. Não há risco subsidiário ou incompatibilidades químicas previstas. 

 EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: 

 Luvas de borracha ou látex, sapatilhas ou botas, roupa de tecido. 

 O EPI do motorista e/ou equipagem está especificado na ABNT NBR 9735. 

RISCOS 

 Fogo: Produto não inflamável. Embalagem não projetada para resistir a condições de acidente. 
 
 Saúde: Risco de contaminação radioativa somente em caso de dano à embalagem. Não são esperados efeitos 

imediatos por exposição ou contato do produto com o corpo humano. 
 
 Meio Ambiente: Risco de pequena contaminação radioativa somente em caso de dano à embalagem. Não são 

esperados impactos observáveis ao meio ambiente ou alteração da qualidade da água ou solo. 
 

EM CASO DE ACIDENTE 

 

 Vazamento:  Manusear as embalagens utilizando-se luvas. Recolher os objetos em sacos plásticos e isolá-los 
num raio de 5 metros. Retardar a limpeza do local até receber instruções da equipe de atendimento 
especializada. 

 
 
 Fogo: Combata o fogo mantendo uma distância mínima de 5 m. Não movimente embalados danificados. 

Movimente os embalados não danificados para fora da área de incêndio se não houver riscos iminentes. 
Pequenos incêndios: Pó químico ou CO2. Grandes incêndios: névoa ou água. 

 
 
 Poluição: Pequeno risco de contaminação somente em caso de ruptura da embalagem. Retardar a limpeza até 

receber instruções da equipe de atendimento especializada. 
 
 
 Envolvimento de Pessoas: Ministrar os primeiros socorros de acordo com a natureza dos ferimentos. Registrar 

os nomes e endereços das pessoas envolvidas e encaminhar para tratamento médico adequado. Risco de 
pequena contaminação radioativa em caso de ruptura da embalagem. 

 
 
 Informações ao Médico: Informar que as pessoas envolvidas podem estar contaminadas com Mo-99/Tc-99m. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Observações: As instruções ao motorista e/ou equipagem, em caso de emergência, encontram-se descritas 

exclusivamente no envelope para o transporte. 
 
              Nome do Fabricante: CNEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
              Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2242, São Paulo – SP. 
              Telefone: (0xx11) 3133-9000. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Telefones de Emergência: 
 
Corpo de Bombeiros: 193 
Polícia Militar: 190 
Defesa Civil: 199 
Polícia Rodoviária Federal: 191 
CNEN: (0xx11) 3133-9000 
Órgão de Meio Ambiente Estadual-SP: 0800-113560 e (11) 3133-4000 
 

*Telefone do órgão de meio ambiente estadual ao longo do itinerário 


