
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Utilize luvas de PVC, óculos de segurança com 
proteção lateral e vestimenta para o corpo. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 
 

         

          

Vazamento: Vestir os equipamentos de proteção individual. Isolar a área em um raio de 50 metros, no mínimo, em 
todas as direções e sinalize o local. Utilize névoa de água ou espuma supressora para reduzir a 
dispersão de vapores. Para conter vazamento use barreiras naturais ou de contenção. Não fumar, nem 
permitir o uso de chama no local. Manter-se a favor do vento. Informar: Corpo de Bombeiros, Órgão 
Ambiental Responsável e Polícia Rodoviária. 

 

Fogo:  Utilize espuma para hidrocarbonetos, neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono. Não utilize água 
diretamente sobre o líquido em chamas. A equipe de combate à incêndio deve utilizar equipamento de 
proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. 
Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com jatos d’água. 

 

Poluição: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Colete o produto derramado e 
coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, 
ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os 
para local seguro. A destinação final o conteúdo/ recipiente deve ser realizado em acordo com as 
legislações federais, estaduais e municipais. 

 

Envolvimento Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte 
de pessoas: a respiração. Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção 

do material. Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso 
de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Ingestão: Não induza o 
vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em 
abundância. Em todas as situações consulte um médico. 

 

Informações  Trate sintomaticamente. O tratamento deve ser concentrado no controle de sintomas e das reações 
ao médico: clínicas do paciente. Após os primeiros socorros, somente será necessário tratamento dos sintomas que 

reaparecerem.  
 

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas, exclusivamente no 
envelope para transporte.  

FICHA DE EMERGÊNCIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS 
 

Fogo: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como 
monóxido, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou 
outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de 
solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do 
líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Podem deslocar-se por grandes distâncias 
provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. 
Os contêineres podem explodir se aquecidos. Ponto de fulgor: 38ºC.  

 

Saúde:  Pode provocar irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Pode provocar leve irritação ocular com 
vermelhidão e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com pneumonite 
química. A exposição única pode provocar efeitos narcóticos como sonolência, confusão mental, perda de 
consciência, dor de cabeça e tontura; e irritação às vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar. 
Suspeito de provocar câncer. 

 

Meio Ambiente: A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a 
diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à formação de camada oleosa na 
superfície, revestimento e consequente sufocamento de animais. Insolúvel em água e solúvel em solventes 
orgânicos. Densidade relativa: 0,820 – 0,865 a 20°C. 

 
 
 

EM CASO DE ACIDENTE 

Aspecto: Líquido límpido e odor característico. Incompatível com Explosivos da classe 1 (exceto explosivos da subclasse 
1.4 grupo de compatibilidade “S”); com Substâncias auto-reagentes da subclasse 4.1 com risco subsidiário de explosivo 
e com Peróxidos Orgânicos (subclasse 5.2) com risco subsidiário de explosivo. Incompatível também agentes oxidantes 
fortes como, peróxidos, cloratos e ácido crômico.  
 

Número de risco: 30 
 

Número da ONU: 1202 
 

Classe ou subclasse de risco: 3 
 

Descrição da classe ou  
subclasse de risco: Líquidos 
inflamáveis 
 

Grupo de embalagem: III 
 

 
Nome apropriado 
para embarque 

 
ÓLEO DIESEL S10-B 

 
Triângulo Distribuidora de 

Petróleo Ltda. 
Av. Estocolmo, n°1438, Bairro 

Cascata – Paulínia/SP. 
CEP: 13146-067 

Telefone: (19) 3833-1661 
Telefone 24h: 0800 70 71 767 

 



 

TELEFONES  ÚTEIS 

ESTADO DDD DEFESA CIVIL BOMBEIROS 
POLÍCIA RODOVIÁRIA ÓRGÃO DO 

MEIO 
AMBIENTE ESTADUAL FEDERAL 

REGIÃO  NORTE 

Acre 68 3224-0717 193 190 191 3224-5694 

Amapá 96 3222-3598 2101-2150 3212-1548 3225-9000 3212-5301 

Amazonas 92 3216-9382 3612-3120 3612-3125 2129-0560 3236-4145 

Pará 91 4006-8387 3257-2265 190 191 3184-3307 

Rondônia 69 199 3216-8952 198 3211-7800 3901-1331 

Roraima 95 2121-7600 193 190 3212-5100 3623-1949 

Tocantins 63 3218-4732 193 3031-1006 3215-9700 3218-2180 

REGIÃO  NORDESTE 

Maranhão 98 3212-1521 193 3258-2272 3244-5390 3194-8900 

Piauí 86 3218-1167 3216-1263 190 3302-6300 3216-2034 

Ceará 85 3101-4582 3101-2217 3297-1159 191 3101- 5580 

Rio Grande do 
Norte 

84 3232-1769 3232-6883 3232-1510 3215-1550 3232-2110 

Paraíba 83 199 193 3218-5837 3231-3095 3218-5606 

Pernambuco 81 3181-2490 3182-9221 3181-3620 3201-0707 3182- 8800 

Alagoas 82 3315-2822 3315-2830 3315-4303 2122-1300 3315-1731 

Sergipe 79 199 3179-3606 3179-3567 2107-3900 3179-7310 

Bahia 71 3176-8613 3115-9376 3117-8317 3296-8610 3117 -1200 

REGIÃO  SUDESTE 

Espírito Santo 27 3137-4441 3137-4433 3222-1799 3212-6900 3636-2500 

Minas Gerais 31 3915 -0226 3289-8073 2123-1903 3064-5300 3915-1897 

Rio de Janeiro 21 2333-7785 2777-0624 3601-6263 3503-9000 2332–4604 

São Paulo 11 2193-8674 3396-2006 3327-2727 2795-2300 3133-4000 

REGIÃO  SUL 

Paraná 41 3210-2007 3564 -6844 3273-6622 3535-1910 3360-6172 

Santa Catarina 48 3224-0298 3239-7100 3271-2300 3251-3200 3216-1700 

Rio Grande do 
Sul 

51 3210-4185 3327-2141 3339-6799 3375- 9700 3288-9444 

REGIÃO  CENTRO-OESTE 

Mato Grosso do 
Sul 

67 3318-1104 3314-1880 190 3320-3600 3318-6000 

Mato Grosso 65 3613-8400 3637-4523 3615-4817 3928-3000 3613- 7200 

Goiás 62 199 3201-2000 3201-6348 3216-8800 3265-1300 

Distrito Federal 61 3373-8784 3901-5958 198 3395-9300 3214-5682 

SUATRANS COTEC: DDG 0800 17 2020 / DDG 0800 70 77 022 

Polícia Militar: 190 / Bombeiros: 193 / Polícia Rodoviária Federal: 191 / Defesa Civil: 199 

  


