Expedidor:

FICHA DE EMERGÊNCIA
NOME APROPRIADO
PARA O EMBARQUE

TEL.: (_ _) _ _ _ _-_ _ _ _
Endereço:_________________
__________________________
_____
EM CASO DE EMERGÊNCIA

Número de risco: 30
Número da ONU: 1288
Classe ou subclasse de risco: 3

LIGAR PARA

ÓLEO DE XISTO

08000 24 44 33

(ÓLEO DE XISTO OTE)

Descrição da classe
ou subclasse de risco:

LÍQUIDO INFLAMÁVEL
Grupo de embalagem: III

Aspecto: Líquido viscoso escuro, odor característico. Incompatibilidade química: Incompatível com explosivos das
subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (exceto do grupo de compatibilidade S), 1.5 e 1.6, Substâncias auto-reagentes
(Subclasse 4.1) que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo e peróxidos orgânicos (subclasse 5.2) que
contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo.
EPI de uso exclusivo para a 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.

RISCOS
Fogo: Produto inflamável em presença de fonte de ignição ou aquecimento. Os recipientes podem explodir com o
calor do fogo. Ponto de fulgor ≥ 66 o C.
Saúde: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão
e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. A exposição repetida e prolongada pode
causar dermatite e prurido por ressecamento. Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória.
Pode provocar câncer.
Meio ambiente: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. O produto apresenta persistência e
não é considerado rapidamente degradável. 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.
Solúvel em álcool, benzeno, clorofórmio e éter. Densidade: 0,91 - 0,97 g/cm³ a 20ºC (água 4ºC = 1).

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento: Sinalizar a área do acidente, com cones ou similares, isolando o perigo, mantendo um afastamento de
50 metros do produto vazado. Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor. Não fumar e evitar fontes de ignição
(faísca, chama) na área. Isole o local e produto. Avise a polícia rodoviária, corpo de bombeiros, 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.
Fogo: Compatível com pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO2) e neblina d’água.
Não recomendado: Água diretamente sobre o líquido em chamas. Equipamento de proteção respiratória do tipo
autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. A combustão do produto químico ou de sua
embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Os
vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros, porões,
etc.
Poluição: 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.
Envolvimento de pessoas: Remover a vítima da área do acidente para um local arejado; retirar roupas e sapatos
impregnados com o produto; conservar a vítima agasalhada até a chegada do socorro médico. Inalação: Remova a
vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta
indisposição, contate um médico. Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para
remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Contato com os olhos: Enxágue
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso
a irritação ocular persista: consulte um médico. Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma
pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um médico.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e
ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. A exposição única pode provocar danos aos
rins com lesões degenerativas. A exposição repetida e prolongada pode causar dermatite e prurido por ressecamento.
Informações ao médico: Depressor do sistema nervoso central.
Observações: 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.: (0xx21) 2534-4477).

