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Endereço:_________________
__________________________
_____ 

 

FICHA DE EMERGÊNCIA 

 
 

NOME APROPRIADO  
PARA O EMBARQUE 

 

PRODUTO NÃO 
ENQUADRADO NA 

PORTARIA EM VIGOR 
SOBRE TRANSPORTE 

DE PRODUTOS 
PERIGOSOS 

 

  

EM CASO DE EMERGÊNCIA 
LIGAR PARA 

 

08000 24 44 33 
 

 
 

ARLA 32 

 

 
 

 Aspecto: Líquido límpido incolor. Incompatibilidade química com oxidantes fortes, nitritos de calcionamida, cloretos 
inorgânicos e percloratos. 

 

 EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Luvas de proteção de cano longo de borracha 
natural ou nitrílica, peça facial inteira com filtro de gás combinado e vestuário de proteção adequado. O EPI do 
motorista está especificado na ABNT 9735. 

 

 RISCOS  

 Fogo: Produto não inflamável. Ponto de fulgor: Não aplicável.  

 Saúde: Irritante para os olhos e pele. Pode causar irritação das vias aéreas superiores e dermatite após exposição 
repetida. 

 

 Meio ambiente: Não é esperado que o produto apresente perigo para o meio ambiente. Solúvel em água. Densidade 
relativa a 20

ᵒ
C: 1,09 g/cm

3
. 

 

 EM CASO DE ACIDENTE  

   

 Vazamento: Não tocar nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. 
Evitar inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilizar equipamento de proteção individual. Coletar o produto 
derramado e colocar em recipientes próprios. Adsorver o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou 
qualquer outro material inerte. Colocar o material adsorvido em recipientes apropriados e remover para local seguro. 
Não descartar diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto.  A água de diluição proveniente do combate ao 

fogo pode causar poluição. 
 

 

 Fogo: Produto não inflamável. Compatível com qualquer meio de extinção de fogo, como pó químico, espuma 

resistente ao álcool, dióxido de carbono e névoa d’água. 

 

 Poluição: Evitar que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Recolher o material derramado em 
recipientes, e guardar em local seguro para posterior descarte. Havendo contaminação de fontes, lagos ou rios, avise 
as autoridades. 

 

 Envolvimento de pessoas: Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso. Monitorar a função 
respiratória. se a vítima estiver respirando com dificuldade, fornecer oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/minuto.  
Se necessário aplicar respiração artificial. Em caso de contato com a pele: remover as roupas e sapatos 
contaminados. Lavar a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Em caso de 
contato com os olhos: lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar 
lentes de contato quando for o caso. Em caso de ingestão: lavar a boca da vítima com água em abundância. Não 
induzir o vômito. Evitar contato com o produto ao socorrer a vítima. Em todos os casos procurar atenção médica.  

 

 Informações ao médico: Tratamento sintomático.  

 Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope de emergência. O motorista deve sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente. 
Fabricante: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (Avenida Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro - RJ) (Tel.: (0xx21) 2534-
4477). 

 

                                
             

                                                                                                                       

 

 


