
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
NOME COMERCIAL: FireBrathing – Fluído Combústivel Para Pirofagia, Tocheiros e Archotes
NOME DA EMPRESA: Erika De Castro Pereira Me
ENDEREÇO: Rua São Caetano, 449 – Luz – São Paulo – SP - 01104-001
TELEFONE: (11) 2972-4602 
E-MAIL: gerencia@equipashow.com.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES QUIMICAS
COMPOSIÇÃO:  Mistura complexa de hidrocarbonetos hidrogenados e saturados de 9 a 12 átomos de carbono 
predominantemente parafínicos. Isoparafina, destilados de petóleo médios (CAS 64742-46-7) e corantes.
SINONIMOS: Isoparafina  17/21  –  Isoparafina  líquida  -  Hidrocarboneto  isoparafínico  sintético.
FAMILIA QUIMICA: Hidrocarboneto alifático. 
TIPO DE PRODUTO: Mistura de hidrocarbonetos, oleos minerais, corantes e veiculo.
APLICAÇÕES:  Combustível líquido para tocheiros, archotes, velas líquidas, lamparinas e outros que utilizem 
como base hidrocerbonetos como o querosene ou oleos vegetais,  fluido para isqueiros líquidos,  combustível 
líquido para malabares de fogo, pirofagia, e mágicas em geral.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Este produto não deve ser misturado com outras substâncias diferentes, nem com outros tipos de combustíveis 
de outros fabricantes ou outras composições sob risco dereações adversas que podem resultar em toxidade ou 
risco para o usuário. As diversas cores do produto podem ser misturadas para se obter tonalidades diferentes.
PERIGOS MAIS IMPORTANTES:  Produto Inflamável.  Não apresenta riscos de irritação aguda, porém, pode 
provocar irritação após períodos prolongados e freqüentes de contato com a pele e os olhos. 
INALAÇÃO: Se inalada pode provocar sonolência e narcose em altas concentrações de vapores. Usualmente, 
não apresenta perigo durante o uso em efeitos especiais, festas, shows, baladas, teatros e outros ambientes. Os 
gases resultantes da queima do produto em lugar ventilado não são nocivos, evitar utilizar grandes quantidades 
em lugares fechados.
INGESTÃO: Se ingerida em pequenas quantidades pode provocar náuseas, vômitos e diarréia.  Em grandes 
quantidades pode causar reações alérgicas e riscos a saúde. Pode ocorrer pneumonite química na aspiração do 
liquido. 
PELE: Usualmente não causa nenhum tipo de irritação durante a manipulação normal do produto. Pode provocar 
irritação após períodos prolongados e freqüentes de contato com a pele. 
OLHOS: Pode provocar irritação após períodos prolongados e freqüentes de contato com os olhos. Em caso de 
respingos é considerado um produto levemente irritante, porém não causa lesões no tecido ocular.
EXPOSIÇÃO CRONICA: O contato prolongado pode provocar danos à saúde. 
EFEITOS  AMBIENTAIS: AR  –  O  material  evapora  lentamente.  Quando  liberado  na  atmosfera,  oxida-se 
rapidamente no ar por reações fotoquímicas. É rapidamente biodegradável.
ÁGUA – É levemente tóxica para organismos aquáticos e para as bactérias presentes nos esgotos. Flutua, sendo 
removido em grandes concentrações por aspiração e flutuadores.
SOLO  –  Quando  liberado  no  solo  o  material  é  biodegradado,  e  o  material  tem  moderado  potencial  de 
bioacumulação em organismos vivos. 
PERÍGOS FÍSICOS E  QUIMICOS: Líquido  combustível.  O  fogo  pode  produzir  fumaça  tóxica  e  irritante.  A 
embalagem pode explodir quando aquecido. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
INALAÇÃO: Remover a pessoa para local com ar fresco. Se a pessoa não respirar fazer respiração artificial. Se 
a respiração for difícil administrar oxigênio. Se o coração parar, o pessoal treinado deve começar a ressuscitação 
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cardiopulmonar imediatamente. 
CONTATO COM A PELE: Remover roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar 
com água corrente abundante por 15 minutos (mínimo) Chamar/encaminhar ao médico se necessário.
CONTATO COM OS OLHOS: Remover lentes de contato se tiver,  lavar com água corrente por 15 minutos 
levantando as palpebras. Avaliar a necessidade de encaminhar ao tratamento médico.
INGESTÃO:  Este produto apresenta baixa toxicidade oral  aguda.  Se ingerido acidentalmente,  o vomito não 
deverá ser induzido, pois este procedimento poderá obstruir a traquéia. Retirar o produto com sonda gástrica. 
Obtenha auxilio medico de imediato. Não fornecer líquido ou induzir o vômito em vítima inconsciente ou em 
convulsão. Chamar/encaminhar ao médico. 
AÇÕES  QUE  DEVEM  SER  EVITADAS:  Não  administrar  nada  oralmente  ou  provocar  o  vômito  em  vitima 
inconsciente ou em convulsão. Evitar contato prolongado com a pele. Evitar exposição prolongada por inalação. - 
PROTEÇÃO PARA OS SOCORRISTAS: Evitar o contato cutâneo e inalatório com o produto durante o processo. 
Utilizar equipamento de proteção individual conforme especificado no item 8. 
NOTAS PARA O MÉDICO: Não há antidoto específico e o tratamento será baseado nas reações do paciente e 
nos sintomas e quadro clínico do paciente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
MEIOS DE EXTINÇÃO RECOMENDADOS: Produto inflamável, não explosivo quando aberto, as embalagens 
podem explodir se aquecidas. Em geral, recomenda-se nesta ordem, CO2, Espuma Quimica, pó quimico seco, 
água nebulizada. Não utilizar jato direto pois pode espalhar as chamas.
PROTEÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO COMBATE A INCÊNDIO: Utilizar  aparelhos  de  respiração 
autonomas e mascara de proteção contra falta de oxigênio, e dioxido e monoxido de carbono provenientes da 
queima.

6. CONTROLE DE DERRAMAMENTOS OU VAZAMENTO
PRECAUÇÕES PESSOAIS: Isole a área num raio de 100 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os 
curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto 
derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas. Providenciar o 
aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. Eliminar todas as 
possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou 
mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque 
a geração de fagulhas ou chamas. 
MEIO  AMBIENTE: Isole  a  área  do  acidente.  Impedir  o  alastramento  do  produto  derramado,  evitando  a 
contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as 
roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao 
fabricante e/ou aos órgãos ambientais.
MÉTODOS PARA LIMPEZA: Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Recolha 
todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os 
resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Impedir o alastramento 
do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. 
DESCARTE DE PEQUENAS QUANTIDADES: Pequenas quantidades podem ser descartadas em lixo comum, 
incineradas ou descartadas junto com óleos para reciclagem.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
ARMAZENAGEM: Armazene as embalagens sempre bem fechadas, em local fresco e seco. Evite armazenar 
grandes quantidades em lugares fechados pois as embalagens podem explodir se aquecidas acima de 90º. Deve 
se evitar respirar os vapores e/ou névoas e prevenir respingos nos olhos ou na pele. Não consumir alimentos,  
bebidas ou fumar nas áreas onde possam ser contaminados com o produto. 
MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: O produto não necessita proteção especial durante o seu menuseio. 
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Devendo-se manter fora do alcance de crianças e animais. Em caso de manipulação prolongada ou exposição 
longa, utilize os equipamentos de EPI descritos no item 8.
PREVENÇÃO DO TRABALHADOR: Utilizar óculos de proteção e máscara contra poeiras.
MANUSEIO SEGURO E ARMAZENAGEM: Mantenha as embalagens fechadas e ao abrigo do sol.  Evitar  o 
acúmulo de eletricidade estática aterrando os equipamentos. Mantenha as instalações bem ventiladas. Mantenha 
o produto longe dos alimentos e das bebidas. As operações que envolvem a inspeção, a limpeza e a manutenção 
de  recipientes  de  armazenamento  requerem  a  aplicação  de  procedimentos  estritos  e  devem  ser  confiados 
somente a pessoal tecnicamente qualificado. Os recipientes devem ser armazenados em áreas identificadas e 
ventiladas. 
ARMAZENAGEM ADEQUADA: Manter a embalagem fechada quando não estiver em uso, em local coberto, 
fresco,  seco,  afastado  de  fontes  de  ignição  e  calor  e  afastada  de  bebidas  e  alimentos.  
INADEQUADO: Armazenamento submetido a intempéries e temperaturas elevadas. Não armazenar dentro do 
veículo.
EVITAR: Não soldar, aquecer ou furar o recipiente que tenha contido este produto. Resíduos ainda existentes 
podem inflamar-se com violência explosiva se forem aquecidos suficientemente. 
PREVENÇÃO DEFOGO OUEXPLOSÃO:  Manusear o produto longe de fontes de ignição, chamas abertas e 
fagulhas.  Manter  disponíveis  no  local  de  manuseio  equipamentos  para  o  combate  e  extinção  do  incêndio 
(extintores, hidrantes, mangueiras etc.). Sinalizar o local. 
PRODUTOS INCOMPATÍVEIS: Agentes oxidantes fortes, cloro, flúor, perclorato de magnésio.
OUTRAS INFORMAÇÕES:  Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso.  Considerar,  que 
mesmo  vazios,  os  recipientes  que  já  acondicionaram  o  produto  têm  resíduos  e/ou  vapores,  e  devem  ser 
manuseados como se estivessem cheios. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins, podendo 
ser reciclados desde que totalmente descontaminados e/ou dispostos em locais adequados. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E RISCOS
Em ambientes abertos e manobras posicionar-se a favor do vento. Para manipulação de grandes quantidades ou 
longos  períodos  deexposição  utilizar  equipamentos  de  EPI  como:  Respirador  equipado  com  cartucho  para 
vapores orgânicos somente para concentrações ate 1000 ppm e para sistemas abertos. Luvas de PVC. As luvas 
de  proteção  selecionadas  devem satisfazer  as  especificações  da  Diretiva  da  UE 89/686/CEE.  Em caso  de 
operações em que haja a possibilidade de respingo do produto, utilizar óculos de segurança ou protetor facial. 
Roupas industriais adequadas. Avental impermeável e botas de couro ou PVC. Nunca reutilizar embalagens para 
outros fins. 
MEDIDAS DEHIGIENE:  Manusear  de  acordo com as  boas  práticas  industriais  de  higiene  e  segurança.  As 
instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem para olhos e um 
chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI’s sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize 
sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. NÃO USAR GASOLINA, ÓLEO DÍESEL. Bons 
procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos. 

9. PROPRIEDADES FISÍCAS E QUÍMICAS
ASPECTO: Produto líquido a temperatura ambiente
COR: Incolor, ou colorido conforme identificação
ODOR: Característico
PONTO DE FULGOR: 52,5ºC (vaso fechado) 
LIMITE DE EXPLOSIVIDADE: Inferior: 0,8 %(vol). Superior: 2,9 %(vol) 
SOLUBILIDADE:  Em  água:  Imiscível,  Etanol:  50%  massa,  Etilenoglicol:  imiscível,  Etanol,  cloroformio,  oleo 
mineral 70: miscível. 
TEMPERATURA DE AUTO INFLAMAÇÃO: 336ºC
FAIXA DE DESTILAÇÃO: PID: 170,0ºC – PFD: 210,0°C (ASTM D-56) 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável em condições normais de utilização.
REAÇÕES PERIGOSAS: Não Disponível 
CONDIÇÕES A EVITAR: Fontes de ignição, chamas, calor, faíscas. 
MATERIAIS  OU  SUBSTÂNCIAS  INCOMPATÍVEIS:  Agentes  oxidantes  fortes,  cloro,  flúor,  perclorato  de 
magnésio. 
PRODUTOS PERIGOSOS DADECOMPOSIÇÃO: Produto pode liberar monóxido e dióxido de carbono. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Testes em humanos, apresentam resultados negativos.
O produto não é tóxico, portanto, não existem efeitos adversos à saúde em seu manuseio e utlização normal. Em 
contato com a pele e olhos, pode causar irritação.
Efeitos  agudos:  Pode  ocorrer  pneumonite  química  na  aspiração  do  líquido.Pode  provocar  irritação  após 
períodos prolongados e freqüentes de contato com a pele e os olhos.
Sensibilização: Teste de sensibilização dérmica (técnica de draize): indicaram que o produto é sensibilizante. 
Demais riscos não disponíveis, não conhecidos ou inexistentes.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
O Produto é uma substância considerada como não poluidora. 
INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS: Até o momento não existe informação disponível sobre este produto. 
INFORMAÇÕES DIVERSAS: Não é um produto agressivo, venonoso ou nocivo ao meio ambiente quando em 
baixas concentrações.

13. CONSIDERAÇÔES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
PRODUTO: Sempre que possível, o produto deve ser recuperado, e descartado de acordo com a legislação local 
para descarte decombustíveis e oleos minerais.
RESTOS DO PRODUTO: Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Recupere e reutilize o produto, 
restos de produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de 
saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes. Pode ser descartado junto com óleos minerais como os óleos 
automotivos, graxas e lubrificantes.
EMBALAGENS USADAS: Após lavadas, podem ser descartadas como lixo reciclável.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE
Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não esteja separado da cabine de condução. Assegurar 
que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de 
acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar se estão bem fixados. Cumprir a legislação 
em vigor que trata sobre o transporte de produtos perigosos. No transporte fracionado cada recipiente deverá 
estar devidamente identificado, portando a rotulagem prevista em norma. Os mesmos deverão estar lacrados e 
protegidos por lona na eminência de chuva durante o percurso. 
REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
RTPP – Res 420/04 ANTT/IMDG/IATA 
Nome apropriado para embarque: PENTAMETIL-HEPTANO 
ONU: 2286 
Classe de risco: 3 
Número de risco: 30 
Grupo de embalagem: III 
IMDG PENTAMETHYLHEPTANE 
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DADOS PARA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO FISCAL -  Sequência  das informações do produto  a serem 
inseridas  no  documento  fiscal  -  Embasamento:  Art  22  do  RTPP e  item 5.4.1.2.1  da  Res  420/04  da  ANTT 
ONU2286 PENTAMETIL-HEPTANO 3, III 
INFORMAÇÕES  SOBRE  TRANSPORTE: Produto  livre  para  transporte  como  carga  em  transportes  Aéreo, 
Terrestre, Fluvial e Maritmo. Não pode ser transportado como bagagem de mão por ser inflamável.

15. REGULAMENTAÇÕES
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem (CRE) de substâncias e misturas. 
FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) em conformidade com o Decreto 2657 de 
03.07.98/07.01,  contém informações diversas  sobre  um determinado produto  químico,  quanto  à  proteção,  à 
segurança, à saúde e ao meio ambiente. Em alguns países, essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet 
- MSDS. A norma brasileira NBR 14725, válida desde 28.01.2002, apresenta informações para a elaboração e o 
preenchimento de uma FISPQ. Apesar de não definir um formato fixo, esta norma estabelece que as informações 
sobre o produto químico devem ser distribuídas,  na FISPQ, por 16 seções determinadas,  cuja terminologia, 
numeração e seqüência não devem ser alteradas.
Transporte de Produtos Perigosos: Decreto No 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o regulamento técnico para o 
transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providencias). Resolução do Ministério dos Transportes 
N°  420  de  12/Fev./2004,  (aprova  as  instruções  complementares  ao  regulamento  do  transporte  terrestre  de 
produtos perigosos). - Lei N° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – Normas regulamentadoras (NR) aprovadas 
pela portaria N° 3.214, de 8 de junho de 1978. 
Informações sobre riscos e segurança: - S2 Manter fora do alcance das crianças. - S26 Em caso de contato 
com os olhos, lavar abundantemente com água e procurar imediatamente por um médico. - S36/37/39: Usar 
vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados. - S45: Em caso de acidente 
ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo) - S50a: Não misturar 
com produtos ácidos. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÔES IMPORTANTES, NÃO DESCRITAS ANTERIORMENTE: As informações contidas nesta FISPQ 
representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado 
deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na 
literatura técnica. Qualquer outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que 
utilize processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário.
As  informações  e  recomendações  constantes  desta  publicação  foram  pesquisadas  e  compiladas  de  fontes 
idôneas e capacitadas para emiti-las. Os dados dessa ficha referem-se a um produto específico e podem não ser 
válidos onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros.
A Empresa FX EFEITOS ESPECIAIS, com os dados e fatos dessa ficha, não pretende estabelecer informações 
absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos. Visto que o produto pode ser aplicado em condições que 
fogem  do  nosso  controle,  é  de  responsabilidade  do  usuário  determinar  sua  conveniência  para  adotar  as 
precauções de segurança necessárias para seus propósitos particulares.
SMBOLOGIA: Embalagem deve conter identificação com simbologia de LIQUIDO INFLAMAVEL conforme abaixo 
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