FICHA DE EMERGÊNCIA
Número de Risco:
Número da ONU:
Tel (21) 3719-4137

Nome apropriado para embarque:

Corpo Bombeiros

(193)

Defesa Civil

(199)

Polícia Rod. Federal

(191)

30
1202

Classe ou subclasse de risco: 3
Descrição da classe ou

OLEO DIESEL B S-500

Subclasse de risco: Líquido

Inflamável
III

Grupo de embalagem:

Aspecto:
Líquido inflamável incolor, com cheiro caracaterístico de óleo diesel. Incompatível com os produtos da subclasse 2.3 que
apresentem toxicidade por inalação LC50<1000 ppm;com os produtos da subclasse 4.1 com os seguintes números ONU:3221, 3222, 3231
e 3232; com todos os produtos da subclasse 5.1; com os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes números ONU: 3101, 3102, 3111 e
3112; e com os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I.
EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Luvas de PVC, botas de borracha, roupa de proteção e respiração autônoma. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Perigoso quando exposto à chama ou fonte de calor. Pode explodir com o aumento da pressão interna provocada pelo fogo.
FOGO

Ponto de Fulgor mínimo: 60°C. Libera monóxido de carbono em combustões incompletas. Constitui mistura explosiva com o ar
na faixa de 1 a 6% , por volume.

SAÚDE

Inalação dos vapores pode causar náuseas, vômitos e tontura. A ingestão do produto pode ser absorvida pelos pulmões,
causando intensa irritação local até graves lesões. O líquido irrita a pele e olhos causando ressecamento, dermatites e
verrugas que podem se transformar em câncer dermatológico.

MEIO

Mistura de hidrocarbonetos de C10 a C20. Prejudica a utilização de águas quando contaminadas, tornando-as impróprias

AMBIENTE

para o consumo humano ou animal.Apresenta baixa viscosidade.Solubilidade desprezível.Densidade:0,820 - 0,865 @ 20/4°C

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Vestir as luvas, colocar o capacete e óculos. Não toque no produto.
Com o vento pelas costas, verificar os danos e avisar a polícia, transportador e expedidor.
Impedir que o produto atinja esgotos e cursos d`água.
Cave uma caneleta ou levante um dique de contenção.
Afaste o veículo da rodovia. Pare o veículo e desligue o motor. Afaste o curiosos.
Sinalize, isolando o perigo para o trânsito.
Para absorção do combustível, utilize absorventes minerais e serragem.

Fogo:

No caso de princípio de incêncdio, utilize o extintor de pó químico ou CO2.
Não utilize jatos diretos de água. Use o esguicho em forma de neblina.
Pessoal de combate ao fogo deve usar aparelho respiratório autônomo.
Use jato d´água somente para manter resfriados os recipientes expostos ao fogo e evitar aumento de pressão.

Poluição:

Avisar imediatamente as autoridades públicas, tais como Defesa Civil (fone 199), empresa responsável pelo abastecimento
de água e órgão de Meio Ambiente.
Evite que o produto se alastre e contamine o meio ambiente, providenciando uma canaleta de contenção ou levantando um
dique. Cubra o produto com terra e coloque em tambores com tampa.

Envolvimento
de Pessoas:

INALAÇÃO: Remova vítima para o ar puro. Se houver dificuldade respiratória, administre oxigênio ou realize respiração
artificial . Recorra imediatamente à assistência médica.
OLHOS: Lave-os com bastante água, por, no mínimo, 15 minutos, retraindo as pálpebras, constantemente. Se a irritação
persistir procure assistência médica.
CONTATO COM A PELE: Remova roupas. Lave a pele com bastante água e sabonete.
INGESTÃO: Procure socorro médico de urgência. Deite a vítima com a cabeça virada para o lado. Se consciente, dê água.
Não provocar vômitos.

Informações
ao Médico:

Em contato com os olhos, lavar com água fria ou soro fisiológico.
Persistindo a irritação, fazer tamponamento ocular com pomada oftálmica, em caso de embaçamento, encaminhar imediatamente a um especialista. Em contato com a pele, lavar com água e sabão. Administrar sintomáticos. Lesão por combustão,
limpar com água fria. Persistindo a lesão debridar e fazer cobertura com gaze vaselinada, ministrando sintomáticos.

Observações:

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

Nome do
fabricante ou

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (Petrobras)

importador:

TELEFONES
ÚTEIS:

ABIQUIM - 0800 118270

Defesa Civil RJ (21) 2258-8868

POLÍCIA RODOVIÁRIA (21) 3371-6812

Órg Meio Ambiente RJ 21 2334-7910

98596-8770

