
FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome apropriado para o embarque

LÍQUIDO À TEMPERATURA ELEVADA, Número de risco:          30

INFLAMÁVEL, N.E. Número da ONU:      3256

Classe de risco:             3

(Óleo Combustível  TIPO A1) Descrição da classe ou

subclasse de risco:
LIQUIDO INFLAMÁVEL

Grupo Embalagem: III

Fogo:  

Saúde:

Meio Ambiente: 

Vazamento: 

Fogo: 

Poluição: 

Envolvimento 

de pessoas: 

Informações ao 

médico: 

Observações:   

Use extintores de pó químico, CO2 ou espuma para hidrocarboneto. Use água na forma de neblina para

resfriar lateralmente os recipientes expostos ao fogo, para evitar possibilidade de explosão. Não utilize

água diretamente sobre o fogo.

Tente conter o líquido evitando escoamento para cursos d'água e esgotos. Absorva o produto em terra e

transfira o resíduo para uma caçamba. Remova para área aberta e segura, para que a evaporação se

realize. Avise entidade de controle ambiental.

Levar a vítima para um local bastante arejado. Se a vítima não está respirando, fazer respiração artificial.

Lavar olhos e outras partes atingidas com bastante água. Remover roupas contaminadas com o produto.

Conservar a vítima aquecida até a chegada do socorro médico. Ingestão: não provocar vômito. Se a

vítima estiver consciente, fazer ingerir água.

Depressor do sistema nervoso central. Aspiração deste produto pode causar pneumonite. O produto pode

conter gás sulfídrico.

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope

para transporte.

Fabricante: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (Avenida Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro - RJ) - Tel.:

(21)2534-4477)

Aspecto: Líquido viscoso de cor escura. Odor característico de hidrocarbonetos. Incompatibilidades química:

Incompatível com explosivos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (exceto do grupo de compatibilidade S), 1.5, 1.6, Substâncias

auto-reagentes (Subclasse 4.1) que contém o rótulo de risco subsidiário de explosivo e peróxidos orgânicos (subclasse 5.2)

que contém o tótulo de risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência: Avental e luva de PVC, capacete, bota de borracha,

óculos ampla visão com proteção lateral, máscara respiratória semi-facial com filtro químico para vapores orgânicos. O EPI

do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 

Produto combustível. Ponto de fulgor = 66°C. Combustão pode produzir CO2, vapor d'água e óxidos de

enxofre. Combustão incompleta pode produzir CO. Limites de explosividade: Superior (LSE): 6% - Inferior

(ISE): 1%.

Irrita a pele, os olhos e as vias respiratórias. Os vapores podem provocar dor de cabeça, náusea, tonteira

e perda da consciência.

Contamina cursos d'água tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade, podendo vir a destruir

a fauna e a flora do local do derrame. Escoamento para rede de esgotos pode criar riscos de fogo ou

explosão. Os vapores são mais pesados que o ar. Insolúvel em água. Densidade relativa: 1,024.

Sinalizar a área do acidente, com cones ou similares, isolando o perigo, mantendo um afastamento de

100 metros do produto vazado. Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor. Não fumar e evitar fontes

de ignição (faíscas, chama) na área. Isole o local e sinalize para trânsito. Afaste os curiosos. Tente parar

o vazamento, usando EPI (máscara contra gases, luvas e óculos) e evitando o contato com o produto.

Avise a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombieros, Defesa Civil, Empresa Transportadora e ao órgão de

Meio Ambiente. Use neblina d'água para dissipar os vapores. Se impossível conter o vazamento,

transferir o maior volume para outro veículo, aterrando veículos e equipamentos envolvidos. 

LIGAR PARA

CEP 83.900-000 - São Mateus do Sul - Pr

EM CASO DE ACIDENTE

RAVATO DISTRIB. DE COMB. LTDA.

RISCOS

Tel: (42)3520-2120
Rua João Bettega, 2873 - Distrito Industrial

EM CASO DE EMERGÊNCIA

0800 24 44 33



190

193

199

0800 11 8270 

(68) 221-4048

DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO DE MEIO

AMBIENTE
ESTADO

ACRE

POLÍCIA RODOVIÁRIA

FEDERAL

POLÍCIA RODOVIÁRIA

ESTADUAL

(68) 221-1502

CEARÁ

(96) 251-2230

(62) 207-2288

(67) 725-3600

(83) 231-3366

ALAGOAS

AMAPÁ

AMAZONAS

BAHIA

MARANHÃO

MATO GROSSO

MATO GROSSO DO SUL

MINAS GERAIS

PARANÁ

PARÁ

ESPÍRITO SANTO

GOIÁS

(92) 648-6584

(68) 224-5497

(82) 231-8196 (82) 371-1081 (82) 326-4344

(92) 224-5497

(71) 241-5855 (71) 301-9440 (71) 310-1400

(96) 241-6676 (96) 212-5301

(85) 383-2444 (85) 521-1906

(61) 394-3000 (61) 145-7882 (61) 327-0003

(92) 621-9900

(85) 295-3022

(31) 3298-6200

(27) 3325-3222 (27) 222-1799 (27) 3381-6374

(62) 533-8420 (62) 265-1300

(98) 225-3394 (98) 227-1233 (98) 227-1950

(41) 342-7111

(81) 3303-8021(81) 3301-6600

(65) 619-3000 (65) 641-3166 (65) 613-7200

(67) 388-7700 (67) 726-4362

(31) 3333-2999 (31) 3215-9008

(91) 242-1800 (91) 255-3438

PARAÍBA

RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO SUL

(91) 276-0731

(83) 218-5677 (83) 241-6959

(41) 333-6163(41) 267-4446

(86) 221-8570

(21) 2295-6046

(84) 232-2310

(51) 221-4688

(95) 224-2127

(86) 233-1414

(95) 623-1505

(51) 3339-6799(51) 3375-9700

(21) 3371-6812

(81) 3445-5895PERNAMBUCO

(48) 222-2380

RIO DE JANEIRO

RONDÔNIA (69) 224-2083

(48) 240-0433

PIAUÍ

(84) 211-4708

(69) 216-5526

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL........191

RORAIMA

DEFESA CIVIL

PRÓ-QUÍMICA / ABIQUIM

SERGIPE

TOCANTINS

SÃO PAULO (CETESB)

SANTA CATARINA

(95) 624-1162

POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL.....198

POLÍCIA MILITAR

CORPO DE BOMBEIROS

(79) 3179-2882

(63) 312-2311

(69) 224-2214

(11) 3327-2727

(63) 218-2601

(48) 222-8299

(11) 3030-70002

TELEFONES PARA CONTATO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO CASO

 DE ACIDENTE COM PRODUTOS PERIGOSOS ( NBR 8285).

(79) 259-3099

(62) 862-1103

(86) 223-4732

(21) 2625-1530

(11) 6095-2300

(79) 249-1920

(84) 216-5500


