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1. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 

 

Considerando que o objetivo deste curso não abrange uma análise aprofundada da 
legislação que rege a movimentação e manuseio de produtos perigosos citamos a 
legislação abaixo para conhecimento geral dos instruendos, a saber: 

 
 
1.1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

 Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Regulamento para Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos (RTRPP); 

 

 Decreto nº 1797, de 25 de janeiro de 1996: Acordo de Alcance Parcial para 
Facilitação de Transporte de Produtos Perigosos no MERCOSUL; 

 

 Portaria nº 204, de 20 de maio de 1997: Instruções Complementares ao 

R T T P P . (Revogou a Portaria nº 291 de 31.05.88); 
 

 Resolução ANTT Nº 420, de 12 de fevereiro de 2004: Aprova as Instruções 
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos (Alterou a Portaria nº 204/97); 

 

 Normas Técnicas da ABNT (NBR): 

 
 NBR 7500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais. 

 NBR 7501 - Transporte de produtos perigosos - terminologia. 

 NBR 7503 - Ficha de emergência para o transporte de produtos 

perigosos 
- características e dimensões. 

 NBR 7504 - Envelope para transporte de produtos perigosos - 
características e dimensões. 

 NBR 8285 - Preenchimento da ficha de emergência para o transporte de 
produtos perigosos. 

 NBR 8286 - Emprego da sinalização nas unidades de transporte e de 
rótulos nas embalagens de produtos perigosos. 

 NBR 9734 - Conjunto de equipamentos de proteção individual para 
avaliação de emergência e fuga no transporte rodoviário de produtos 
perigosos. 

 NBR 9735 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte 
rodoviário de produtos perigosos. 

 NBR 10271 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte 
rodoviário de ácido fluorídrico - procedimento. 

 NBR 12710 - Proteção contra incêndio por extintores no transporte 
rodoviário de produtos perigosos. 

 NBR 12982 - Desgaseificação de tanque rodoviário para transporte de 
produto perigoso - classe de risco 3 - líquidos inflamáveis – procedimento 
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 NBR 14064 - Atendimento de emergência no transporte rodoviário de 
produtos perigosos. 

 NBR 14095 - Área de estacionamento para veículos rodoviários de 
transporte de produtos perigosos. 

 

 Legislação Ambiental: 
 

 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 
99.274, de 06 de junho de 1990. 

 Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Lei de Crimes Ambientais. 
 

 Regulamentos Técnicos do INMETRO 
 

 Normas do CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear): 
 

 CNEN 5.01 – Regulamenta o transporte de materiais radioativos; 

 CNEN 2.01 – Regulamenta a proteção física de Unidades de 
Operacionais de área nuclear. 

 

 R 105 – Regulamento do Ministério do Exército: Regulamenta a fiscalização de 
produtos controlados. 

 

 Alguns Artigos importantes do Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, 
[Regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (RTRPP)] 
voltados para a equipe de intervenção: 

 
Art. 1.º O transporte, por via pública, de produto que seja perigoso ou 
represente risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou 
para o meio ambiente, fica submetido às regras e procedimentos 
estabelecidos neste Regulamento, sem prejuízo do disposto em 
legislação e disciplina peculiar a cada produto. 
Parágrafo 1º. Para os efeitos deste Regulamento‚ é produto perigoso o 
relacionado em Portaria do Ministério dos Transportes. 
Parágrafo 2º. No transporte de produto explosivo e de substância 
radioativa serão observadas, também, as normas especificas do 
Ministério do Exército e da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 
CNEN, respectivamente. (R-105 e Res 5.01 - CNEN). 

 
[...] 

 
Art. 11. As autoridades com jurisdição sobre as vias poderão determinar 
restrições ao seu uso, ao longo de toda a sua extensão ou parte dela, 
sinalizando os trechos restritos e assegurando percursos alternativos, 
assim como estabelecer locais e períodos com restrição para 
estacionamento, parada, carga e descarga. 
[...] 

 

Art. 27. Em caso de emergência, acidente ou avaria, o fabricante, o 
transportador, o expedidor e o destinatário do produto perigoso darão 
apoio e prestarão os esclarecimentos que lhes forem solicitados pelas 
autoridades públicas. 
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Art. 28. As operações de transbordo em condições de emergência deverão 
ser executadas em conformidade com a orientação do expedidor ou 
fabricante do produto e, se possível, com a presença de autoridade 
pública. 

 
[...] 

 
Art. 41. A fiscalização para a observância deste Regulamento e de suas 
instruções complementares incumbe ao Ministério dos Transportes, sem 
prejuízo da competência das autoridades com jurisdição sobre a via por 
onde transite o veículo transportador. 

 

 
1.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 

 
 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO): Organismo vinculado à 

Organização das Nações Unidas (ONU) que regulamenta o transporte marítimo. 
 

 SOLAS 1974 - (International Convention for the Safety of the Life at Sea) - É a 
Convenção Internacional para a Segurança Marítima. Contém as disposições 
obrigatórias que regem o transporte de Produtos Perigosos. 

 
 MARPOL 73/78 - Trata dos diversos aspectos da prevenção da contaminação do 

mar e seus ecossistemas, contém as disposições obrigatórias para a prevenção da 
contaminação por substâncias prejudiciais transportadas por mar. 

 
 IMDG CODE - International Maritime Dangerous Goods Code - (Código Marítimo 

Internacional sobre Mercadorias Perigosas): Recomenda que as determinações 
sejam adotadas pelos governos que os tomem como base para as suas 
regulamentações. Com a observação deste Código se harmonizam as práticas e os 
procedimentos adotados para o transporte por mar de mercadorias perigosas e se 
garantem o cumprimento das disposições obrigatórias do Convênio SOLAS 1974. 

 
 N.R. 29 Ministério do Trabalho, de 17 de dezembro 1997: Regulamenta a 

Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. 
 
 
1.3. TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 
Decreto 98.973, de 21 de fevereiro de 1990 - Regulamenta o Transporte Ferroviário 
de produtos controlados. 

 
 

1.4. ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS 
 
 

Os produtos químicos, devido às suas propriedades, muitas vezes desconhecidas por 
não especialistas, podem reagir entre si de modo violento, resultando, por exemplo, 
em uma explosão, ou podendo produzir gases altamente tóxicos ou inflamáveis. Por 
essa razão, toda e qualquer atividade que necessite de transporte, do 
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armazenamento, da utilização (manuseio) ou do descarte devem ser executados de 
tal maneira que as substâncias não entrem acidentalmente em contato com outras 
que lhes são incompatíveis. 
 
        Ao armazenar substâncias químicas, considerar: 
-  Sistema de ventilação. 
-  Sinalização correta. 
- Disponibilidade de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção 
coletiva. 
-  Área administrativa separada da área técnica e da armazenagem. 
 
A seguir, são dadas algumas recomendações para a estocagem de produtos químicos 
em almoxarifado: 
a. Construído com pelo menos uma de suas paredes voltadas para o exterior. 
b. Possuir janelas na parede voltada para o exterior, além de porta para o acesso 
do Corpo de Bombeiros, se houver necessidade. 
c. Deve possuir saída de emergência bem localizada e sinalizada. 
d. Deve possuir um sistema de exaustão, ao nível do teto, para retirada de 
vapores leves e ao nível do solo para retirada dos vapores mais pesados. 
e. Refrigeração ambiental caso a temperatura ambiente ultrapasse a 38 ºC . 
f. Iluminação feita com lâmpadas à prova de explosão. 
g. Presença de extintores de incêndio com borrifadores e vasos de areia. 
h. Prateleiras espaçadas, com trave no limite frontal para evitar a queda dos 
frascos. 
 
Os cilindros de gases devem ser armazenados em locais específicos: 

 Área coberta, sem paredes e bem ventilado. 

 Rede elétrica com inspeção periódica. 

 Os cilindros devem ser armazenados em posição vertical e amarrados com 
corrente. 

 Observar a compatibilidade. 
 
De acordo com a NR 26, que trata da Sinalização de Segurança, o  empregador deve 
assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos 
produtos químicos que utilizam no local de trabalho. Os trabalhadores devem receber 
o seguinte treinamento: 
a) para compreender a rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do 
produto químico; 
b) sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos 
para atuação em situações de emergência com o produto químico. 
 
Segundo a NR 29, que trata da Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, cabe ao 
OGMO (Órgão Gestor de Mão de Obra), titular de instalação portuárias de uso 
privativo ou empregador, entre outras responsabilidades:  
 
a) instruir o trabalhador portuário, envolvido nas operações com cargas perigosas, 
quanto aos riscos existentes e cuidados a serem observados durante o manejo, 
movimentação, estiva e armazenagem nas zonas portuárias;  
 
c) participar da elaboração e execução do PCE (Plano de Controle de Emergência);  
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d) responsabilizar-se pela adequada proteção de todo o pessoal envolvido 
diretamente com a operação;  
 
e) supervisionar o uso dos equipamentos de proteção específicos para a carga 
perigosa manuseada;  
 
 
 Cabe ao trabalhador, as seguintes responsabilidades:  
 
a) habilitar-se por meio de cursos específicos, oferecidos pelo OGMO, titular de 
instalação portuária de uso privativo ou empregador, para operações com carga 
perigosa;  
 
b) comunicar ao responsável pela operação as irregularidades observadas com as 
cargas perigosas;  
 
c) participar da elaboração e execução do PCE e PAM (Plano de Ajuda Mútua);  
 
d) zelar pela integridade dos equipamentos fornecidos e instalações;  
 
e) fazer uso adequado dos EPI e EPC fornecidos.  
 
 
1.4.2 Produtos Químicos Incompatíveis 
 
A lista abaixo contém uma relação de produtos químicos que, devido ás suas 
propriedades químicas, podem reagir violentamente entre si resultando numa 
explosão, ou podendo produzir gases altamente tóxicos ou inflamáveis. Por este 
motivo, quaisquer atividades que necessitam do transporte, do armazenamento, da 
utilização e do descarte desses produtos, devem ser executadas de tal maneira que 
as substâncias da coluna da esquerda, acidentalmente, não entrem em contato com 
as correspondentes substâncias químicas na coluna do lado direito. Por causa do 
grande número de substâncias perigosas, relacionamos aqui apenas as principais. 
 
 

Substâncias Incompatível com 

Acetileno Cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio 

Acetona Bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico. 

Ácido Acético 

Etileno glicol, compostos contendo hidroxilas, óxido de 
cromo IV, ácido nítrico, ácido perclórico, peróxidios, 
permanganatos e peróxidos, permanganatos e 
peroxídos, ácido acético, anilina, líquidos e gases 
combustíveis. 

Ácido cianídrico Álcalis e ácido nítrico 

Ácido crômico [Cr(VI)] 
Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois, matéria 
combustível, líquidos, glicerina, naftaleno, ácido nítrico, 
éter de petróleo, hidrazina. 

Ácido fluorídrico Amônia, (anidra ou aquosa)<="" p=""> 
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Ácido Fórmico Metais em pó, agentes oxidantes. 

Ácido Nítrico (concentrado) 
Ácido acético, anilina, ácido crômico, líquido e gases 
inflamáveis, gás cianídrico, substâncias nitráveis. 

Ácido nítrico 
Álcoois e outras substâncias orgânicas oxidáveis, ácido 
iodídrico, magnésio e outros metais, fósforo e etilfeno, 
ácido acético, anilina óxido Cr(IV), ácido cianídrico. 

Ácido Oxálico Prata, sais de mercúrio prata, agentes oxidantes. 

Ácido Perclórico 

Anidrido acético, álcoois, bismuto e suas ligas, papel, 
graxas, madeira, óleos ou qualquer matéria orgânica, 
clorato de potássio, perclorato de potássio, agentes 
redutores. 

Ácido pícrico 
amônia aquecida com óxidos ou sais de metais pesados 
e fricção com agentes oxidantes 

Ácido sulfídrico 
Ácido nítrico fumegante ou ácidos oxidantes, cloratos, 
percloratos e permanganatos de potássio. 

Água 

Cloreto de acetilo, metais alcalinos terrosos seus 
hidretos e óxidos, peróxido de bário, carbonetos, ácido 
crômico, oxicloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo, 
pentóxido de fósforo, ácido sulfúrico e trióxido de 
enxofre, etc 

Alumínio e suas ligas 
(principalmente em pó) 

Soluções ácidas ou alcalinas, persulfato de amônio e 
água, cloratos, compostos clorados nitratos, Hg, Cl, 
hipoclorito de Ca, I2, Br2 HF. 

Amônia 
Bromo, hipoclorito de cálcio, cloro, ácido fluorídrico, 
iodo, mercúrio e prata, metais em pó, ácido fluorídrico. 

Amônio Nitrato 
Ácidos, metais em pó, substâncias orgânicas ou 
combustíveis finamente divididos 

Anilina 
Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, nitrometano e 
agentes oxidantes. 

Bismuto e suas ligas Ácido perclórico 

Bromo 
 acetileno, amônia, butadieno, butano e outros gases de 
petróleo, hidrogênio, metais finamente divididos, 
carbetos de sódio e terebentina 

Carbeto de cálcio ou de 
sódio 

Umidade (no ar ou água) 

Carvão Ativo Hipoclorito de cálcio, oxidantes 

Cianetos 
Ácidos e álcalis, agentes oxidante, nitritos Hg(IV) 
nitratos. 

Cloratos e percloratos 
Ácidos, alumínio, sais de amônio, cianetos, ácidos, 
metais em pó, enxofre,fósforo, substâncias orgânicas 
oxidáveis ou combustíveis, açúcar e sulfetos. 

Cloratos ou percloratos de 
potássio 

Ácidos ou seus vapores, matéria combustível, 
(especialmente solventes orgânicos), fósforo e enxofre 

Cloratos de sódio 
Ácidos, sais de amônio, matéria oxidável, metais em pó, 
anidrido acético, bismuto, álcool pentóxido, de fósforo, 
papel, madeira. 
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Cloreto de zinco Ácidos ou matéria orgânica 

Cloro 
Acetona, acetileno, amônia, benzeno, butadieno, 
butano e outros gases de petróleo, hidrogênio, metais 
em pó, carboneto de sódio e terebentina 

Cobre Acetileno, peróxido de hidrogênio 

Cromo IV Óxido 
Ácido acético, naftaleno, glicerina, líquidos 
combustíveis. 

Dióxido de cloro Amônia, sulfeto de hidrogênio, metano e fosfina. 

Flúor Maioria das substâncias (armazenar separado) 

Enxofre Qualquer matéria oxidante 

Fósforo Cloratos e percloratos, nitratos e ácido nítrico, enxofre 

Fósforo branco>         Ar (oxigênio) ou qualquer matéria oxidante. 

Fósforo vermelho Matéria oxidante 

Hidreto de lítio e alumínio 
Ar, hidrocarbonetos cloráveis, dióxido de carbono, 
acetato de etila e água 

Hidrocarbonetos (benzeno, 
butano, gasolina, propano, 
terebentina, etc.) 

Flúor, cloro, bromo, peróxido de sódio, ácido crômico, 
peróxido da hidrogênio. 

Hidrogênio Peróxido 
Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias 
combustíveis 

Hidroperóxido de cumeno Ácidos (minerais ou orgânicos) 

Hipoclorito de cálcio Amônia ou carvão ativo. 

Iodo Acetileno, amônia, (anidra ou aquosa) e hidrogênio 

Líquidos inflamáveis 
Nitrato de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, 
peróxido de sódio, halogênios 

Lítio Ácidos, umidade no ar e água 

Magnésio (principal/em pó) 
Carbonatos, cloratos, óxidos ou oxalatos de metais 
pesados (nitratos, percloratos, peróxidos fosfatos e 
sulfatos). 

Mercúrio 
Acetileno, amônia, metais alcalinos, ácido nítrico com 
etanol, ácido oxálico 

Metais Alcalinos e alcalinos 
terrosos (Ca, Ce, Li, Mg, K, 
Na) 

Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, 
halogênios, hidrocarbonetos clorados e água. 

Nitrato 
Matéria combustível, ésteres, fósforo, acetato de sódio, 
cloreto estagnoso, água e zinco em pó. 

Nitrato de amônio 

Ácidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos metálicos, 
metais em pó, compostos orgânicos, metais em pó, 
compostos orgânicos combustíveis finamente dividido, 
enxofre e zinco 

Nitrito Cianeto de sódio ou potássio 

Nitrito de sódio 
Compostos de amônio, nitratos de amônio ou outros 
sais de amônio. 

Nitro-parafinas Álcoois inorgânicos 
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Óxido de mercúrio Enxofre 

Oxigênio (líquido ou ar 
enriquecido com O2) 

Gases inflamáveis, líquidos ou sólidos como acetona, 
acetileno, graxas, hidrogênio, óleos, fósforo 

Pentóxido de fósforo Compostos orgânicos, água 

Perclorato de amônio, 
permanganato ou persulfato 

Materiais combustíveis, materiais oxidantes tais como 
ácidos, cloratos e nitratos 

Permanganato de Potássio 
Benzaldeído, glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico, 
enxofre, piridina, dimetilformamida, ácido clorídrico, 
substâncias oxidáveis 

Peróxidos 
Metais pesados, substâncias oxidáveis, carvão ativado, 
amoníaco, aminas, hidrazina, metais alcalinos. 

Peróxidos (orgânicos) Ácido (mineral ou orgânico). 

Peróxido de Bário 
Compostos orgânicos combustíveis, matéria oxidável e 
água 

Peróxido de hidrogênio 3% 
Crômio, cobre, ferro, com a maioria dos metais ou seus 
sais, álcoois, acetona, substância orgânica 

Peróxido de sódio 

Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois 
benzaldeído, dissulfeto de carbono, acetato de etila, 
etileno glicol, furfural, glicerina, acetato de etila e outras 
substâncias oxidáveis, metanol, etanol 

Potássio Ar (unidade e/ou oxigênio) ou água 

Prata 
Acetileno, compostos de amônia, ácido nítrico com 
etanol, ácido oxálico e tartárico 

Zinco em pó Ácidos ou água 

Zircônio (principal/em pó) 
Tetracloreto de carbono e outros carbetos, 
pralogenados, peróxidos, bicarbonato de sódio e água 

 
 
O manuseio de Produtos Perigosos deverá, obrigatoriamente, ser subsidiado pela 
Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, elaborada pelo 
fabricante e/ou importador do produto químico perigoso (em língua portuguesa). 
 
Legislação específica 
ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 
movimentação e armazenamento de produtos. 
NR 26 – Sinalização de segurança  
NR 29 - Norma Regulamentadora da Saúde e Segurança do Trabalho Portuário. 
NR 32 – Norma Regulamentadora de segurança e saúde no trabalho em 
estabelecimentos de assistência à saúde.  
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2  CONCEITOS, CLASSIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 

OBJETIVOS: 
 
Ao final desta lição, os participantes serão capazes de: 

 

 Definir os principais conceitos referentes a produtos perigosos; 

 Reconhecer as diferentes formas de se identificar um produto perigoso; 

 Identificar as diferentes seções do Manual da ABIQUIM; 

 Identificar um produto perigoso a partir do painel de segurança; 

 Escolher a Guia adequada para um determinado produto; 

 Definir distâncias adequadas de isolamento e evacuação; 

 Reconhecer as nove classes de risco; 

 Identificar as principais características e riscos referentes a cada classe. 

 

2.1. CONCEITOS 
 
2.1.1. PRODUTO PERIGOSO 
É toda substância sólida, líquida ou gasosa que, quando fora de seu recipiente, 

pode produzir danos às pessoas, propriedades ou meio ambiente. 

2.1.2. CARGA PERIGOSA 
É o mau acondicionamento ou a arrumação física deficiente de uma carga ou 

volume que venha a oferecer riscos de queda ou tombamento, podendo gerar outros 

riscos. 

2.1.3. ACIDENTE COM PRODUTO PERIGOSO 
Evento repentino e não desejado, onde a liberação de substâncias químicas, 
biológicas ou radiológicas perigosas em forma de incêndio, explosão, derrame ou 
vazamento, causa dano às pessoas, propriedades ou ao meio ambiente. 

 
Exemplos: 

 

 

 

 

2.1.4. INCIDENTE COM PRODUTO PERIGOSO 
Evento repentino e não desejado, que foi controlado antes de afetar elementos 

vulneráveis (causar dano ou exposição às pessoas, bens ou ao meio ambiente). 

Também denominado de “quase acidente”. 

2.1.5. ZONA CONTAMINADA OU ÁREA DE RISCO 
Área do incidente ou acidente com produtos perigosos onde os contaminantes estão 
ou poderão surgir. 

 
Nesta área de risco (também chamada área contaminada) só poderão adentrar 
pessoal  e com  . 
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2.1.6 EMERGÊNCIA QUÍMICA 
 
A emergência química pode ser definida como um evento inesperado e indesejável 
envolvendo produtos químicos, o qual pode afetar, direta ou indiretamente, a 
segurança e a saúde da comunidade, impactos ao meio ambiente e danos à 
propriedade pública e privada, requerendo portanto intervenções imediatas. 
 
Exemplos: 

 

 

 

 
 
2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS PERIGOSOS 
 
O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA ONU 

 
Na relação de produtos considerados perigosos foi adotada a classificação da 
Organização das Nações Unidas que agrupa tais produtos em nove Classes de 
Risco. A inclusão de um produto em uma classe leva em conta o seu risco principal. 

 
2.2.1. CLASSE 1 – EXPLOSIVOS 
Substância explosiva é uma substância sólida ou líquida, ou a mistura de 
substâncias, capaz de produzir gás por uma reação química, a uma temperatura, 
pressão e velocidade que provoquem danos à sua volta. Estão incluídas nessa 
definição as substâncias pirotécnicas, mesmo que não desprendam gases. 
Ex.: Dinamite, Nitrocelulose, Pólvora, Cordel, acendedor, cartuchos para arma de 
festim, TNT (Trinitrotolueno) etc. 

 
 
 

Mas, o que é explosão? 
 
 

Reação química provocada por uma substância 
qualquer que dentro de brevíssimo lapso de 
tempo, atinge grande volume, a partir de um  

 

volume muito menor, e provoca  reações 
violentas com deslocamento de massa de ar e 
liberação de gases superaquecidos (onda 
mecânica e onda térmica). 

 
 

A maioria dos produtos explosivos possui em sua composição química os elementos 
carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. 
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A classe 1 é uma classe restritiva porque apenas as substâncias e artigos listados na 
relação de produtos perigosos podem ser aceitos para o transporte. Entretanto, o 
transporte para fins especiais dos produtos não incluídos naquela relação pode ser 
realizado sob licença especial das autoridades competentes.  

 

A Classe 1 está subdividida em 6 subclasses: 
 

 Subclasse 1.1 - Substâncias e artigos com risco de explosão em massa. 
Ex.: Nitrobenzotriazol; 

 
 Subclasse 1.2 - Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem 

risco de explosão em massa. Ex.: Artigos Pirofóricos; 
 

 Subclasse 1.3 - Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno 
risco de explosão, de projeção ou ambos, mas sem risco de explosão em 
massa. Ex: Cartuchos para sinalização; 

 

 Subclasse 1.4 - Substância e artigos que não apresentam riscos 
significativos. Ex.: Cartuchos para armas; 

 
 Subclasse 1.5 - Substância muito insensível com risco de explosão em 

massa. Ex.: Explosivo de Demolição Tipo B; 
 
 Subclasse 1.6 - Substância extremamente insensível, sem risco de 

explosão em massa. Ex.: Explosivos usados em minas de escavação.  
 

  
 

2.2.2 CLASSE 2 –GASES COMPRIMIDOS, LIQUEFEITOS, DISSOLVIDOS SOB 
PRESSÃO OU ALTAMENTE REFRIGERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gás é uma substância que a 50ºC tem a pressão de vapor superior a 300 KPa, 
ou, ainda, é completamente gasoso na temperatura de 20ºC e na pressão normal 
de 101,3 KPa. 
A Classe 2 está dividida em três subclasses, com base no risco principal que os 
gases apresentam durante o transporte: 
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 Subclasse 2.1 - Gases inflamáveis; 
 

 Subclasse 2.2 - Gases não-inflamáveis, não-tóxicos: São gases  
asfixiantes ou oxidantes; 

 

 Subclasse 2.3 - Gases tóxicos. 
 

Sempre quando se tratar de gases deve-se analisar o risco principal do produto pelo 
2º número. Por exemplo, os gases venenosos (tóxicos) poderiam ser incluídos na 
subclasse 6.1, porque seu caráter venenoso é o risco principal, porém está definido 
com o n.º de risco 26. 

 
Quando o gás apresentar outros riscos, tipo inflamabilidade e toxidez, utilizar-se-á  
no rótulo de risco o n.º 2 com a inscrição “Gás Inflamável” e “Gás Tóxico”. 
 

Os gases têm a característica de aumentar de pressão quando aquecidos, podendo 
provocar explosão. Portanto, devemos evitar a exposição a altas temperaturas. O 
fenômeno conhecido como BLEVE é o mais perigoso e devemos estar atento às 
suas características. 
 
2.2.3. CLASSE 3 – LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 
 
Líquidos inflamáveis são líquidos, misturas de líquidos ou 
líquidos contendo sólidos em solução ou suspensão, que 
produzem vapores inflamáveis a temperaturas de até 60,5ºC, 
em teste de vaso fechado, ou até 65,5ºC em teste de vaso 
aberto. 
 
Um caminhão tanque que tenha descarregado um líquido 
inflamável continua com risco de inflamabilidade por ainda 
conter uma mistura de gases inflamáveis. 
 
Nas manobras de carregamento e descarregamento deve-se utilizar cabo-terra em 
todas as partes metálicas envolvidas, para que não ocorram centelhas em virtude da 
eletricidade estática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.4. CLASSE 4 – SÓLIDOS INFLAMÁVEIS 
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Sólidos inflamáveis são substâncias sujeitas à combustão espontânea. São 
substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis. 

 
A classe 4 é dividida em três subclasses: 

 

 Subclasse 4.1 - Sólidos Inflamáveis - Sólidos, exceto os classificados 
como explosivos que, em condições encontradas no transporte, são 
facilmente combustíveis ou que, por atrito, podem causar ou contribuir para 
o fogo. Inclui produtos autorreagentes que podem sofrer reações fortemente 
exotérmicas. 

 Subclasse 4.2 - Substâncias sujeitas à combustão espontânea – Elas 
são sujeitas a aquecimento espontâneo em condições normais de 
transporte, ou aquecimento em contato com o ar, podendo inflamar-se. 

 Subclasse 4.3 - Substâncias que em contato com a água emitem gases 
inflamáveis – São aquelas que, por interação com a água, podem tornar-
se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em 
quantidades perigosas. 

 
 
2.2.5. CLASSE 5 – SUBSTÂNCIAS OXIDANTES; PERÓXIDOS ORGÂNICOS 

A Classe 5 é dividida em duas subclasses: 

 Subclasse 5.1 - Substâncias Oxidantes - Substâncias que, embora não 
sendo elas próprias necessariamente combustíveis, podem, em geral, por 
liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir 
para isto. 
Ex.: nitrato de sódio, ácido clorídrico, cloreto de zinco etc.; 

 
 
 
 
 
 
 

 Subclasse 5.2 - Peróxido Orgânico - Substâncias tecnicamente instáveis, 
podendo decompor-se explosivamente, queimar rapidamente, ser sensíveis 
a choques e atritos e causar danos aos olhos, facilitando também a 
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combustão de outros produtos. 
Ex.: ácido piracético, hidro peróxido de butila etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuidados especiais:  

1- Os veículos devem ser adaptados para que vapores do produto não entrem na 
cabine; 

 
2- Os produtos devem ser protegidos contra o calor nos níveis de prescrição de 
cada um; 

 
3- Durante o transporte de produtos que se decompõem com facilidade à 
temperatura ambiente, as paradas por necessidade de serviço devem, sempre que 
possível, ser efetuadas longe de locais habitados. 

 
 

2.2.6. CLASSE 6 – SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E INFECTANTES 

A Classe 6 é dividida em duas subclasses: 

 Subclasse 6.1 - Substâncias Tóxicas - São substâncias capazes de 
provocar a morte, injúrias sérias ou danos à saúde humana, caso sejam 
ingeridos, inalados ou que entrem em contato com a pele. 
 
Ex. : ácido arsênico, pentacloreto de sódio, iodeto de benzila etc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subclasse 6.2 - Substâncias Infectantes - São aquelas que contêm 
microorganismos viáveis às suas toxinas, os quais provocam, ou há suspeita 
que possam provocar doenças em seres humanos ou animais. Produtos 
Biológicos acabados são pertencentes a esta subclasse. 
 

 
 
 
 



CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS PROFISSIONAIS – MÓDULO EMERGÊNCIAS QUÍMICAS  17  

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – SEÇÃO DE CURSOS EXTERNOS  

2.2.7. CLASSE 7 – SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS 
 
São substâncias que liberam energia através da quebra dos núcleos de seus 
átomos. As substâncias desta classe devem ser protegidas e isoladas (embalagens 
especiais revestidas com chumbo), porque a radioatividade é nociva aos tecidos 
humanos, podendo causar a morte. 
Ex.: carbono 14, césio 137, cobalto 56, rádio 226 e 228, urânio 232 etc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN estabelece normas que controlam 
a produção, o comércio, o transporte e o armazenamento do material radioativo em 
todo território nacional. 

 
2.2.8. CLASSE 8 – SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS 
São substâncias que, por ação química, causam sérios danos, quando em contato 
com tecido vivo ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras 
cargas ou o veículo, podendo ainda apresentar outros riscos. 
Ex. : ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, etc. 

 

Podem der divididos em três grupos de riscos: 

Grupo 1 - Substâncias muito perigosas - provocam visível necrose da pele após 
um período de exposição inferior a três minutos; 

 

Grupo 2 - Substâncias que provocam risco médio - provocam visível necrose da 
pele após um período de exposição superior a três minutos e inferior a sessenta 
minutos; 

 
Grupo 3 - Substâncias de menor risco, incluindo: 
- aquelas que provocam visível necrose da pele num período de contato inferior a 4 
horas; 
- aquelas com uma taxa de corrosão em superfícies de aço ou alumínio superior a 
6,25mm por ano, a uma temperatura de teste de 55ºC. 

 
Algumas substâncias desta classe se tornam mais corrosivas depois de reagirem 
com a água. Esta reação libera gases corrosivos, irritantes, facilmente visíveis pela 
formação de fumaça. 



CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS PROFISSIONAIS – MÓDULO EMERGÊNCIAS QUÍMICAS  18  

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – SEÇÃO DE CURSOS EXTERNOS  

2.2.9. CLASSE 9 – SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS 
São todas as substâncias que, durante o transporte, apresentam um risco não 
coberto pelas outras classes. 
Ex.: Dióxido de carbono, nitrato de amônia, resíduos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 
2.3.1. O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA ONU 
A Organização das Nações Unidas (ONU) preocupada com o crescente número de 
acidentes ambientais envolvendo produtos perigosos e a necessidade de uma 
padronização dos mesmos atribuiu a cada um deles um número composto de quatro 
algarismo conhecido por “Número da ONU”. 

 
A relação dos principais produtos perigosos em ordem numerica e alfabética consta 
do Manual de Emergências da Associação Brasileira da Indústria Química e de 
Produtos Derivados (ABIQUIM), que é uma entidade de classe representativa do 
setor da indústria química no Brasil desde 1964. 

 
2.3.2. FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 Painel de Segurança 
 

 Rótulo de Risco 
 

 Ficha de Emergência 
 

 Nota Fiscal 
 

 Diamante de Hommel 
 

 

 
 

 

Este painel de segurança (placa laranja) deve ser afixado nas laterais, traseira 
e dianteira do veículo. É constituído de quatro algarismos (número da ONU) e 
o número de risco. 

PAINEL DE SEGURANÇA 

Painel retangular de cor alaranjado, indicativo de transporte rodoviário de 
produtos perigosos, que possui inscrito, na parte superior o NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DO PRODUTO e, na parte inferior, o NÚMERO 
QUE IDENTIFICA O PRODUTO (ONU). 
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X423 

2257 

 
Exemplo: 

 
 

Proibição de água      
 

 

Número de risco 
 

Número ONU 
 
 

 

NÚMERO DE RISCO 
 

Este número é constituido por dois ou três algarismos e se necessário a letra “X”. 
 

Quando for expressamente proibido o uso de água no produto perigoso deve 
ser cotada a letra X, no início, antes do número de identificação de risco. 

 
O número de identificação de risco permite determinar de imediato: 

 

 O risco principal do produto = 1º algarismo 
 

 Os riscos subsidiários = 2º e/ou 3º algarismos 
 

SIGNIFICADO DO PRIMEIRO ALGARISMO (RISCO PRINCIPAL DO PRODUTO) 

 
ALGARISMO  SIGNIFICADO DO ALGARISMO 

2 Gás 

3 Líquido inflamável 

4 Sólido inflamável 

5 Substância oxidante ou peróxido orgânico 

6 Substância tóxica 

7 Substância radioativa 

8 Substância corrosiva 

9 Substâncias Perigosas Diversas 

 

SIGNIFICADO DO SEGUNDO E/OU TERCEIRO ALGARISMO 

 

ALGARISMO SIGNIFICADO DO ALGARISMO 

0 Ausência de risco subsidiário 

1 Explosivo 

2 Emana gás 

3 Inflamável 

4 Fundido 
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5 Oxidante 

6 Tóxico 

7 Radioativo 

8 Corrosivo 

9 Perigo de reação violenta 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Na ausência de risco subsidiário deve ser colocado como 2º algarismo o zero. 

 No caso de gás nem sempre o 1º algarismo significa o risco principal. 

 A duplicação ou triplicação dos algarismos significa uma intensificação do 

risco. 
 

EXEMPLOS: 
30 = INFLAMÁVEL; 
33 = MUITO INFLAMÁVEL; 
333 = ALTAMENTE INFLAMÁVEL 

 
 

As cores de fundo dos rótulos de risco significam: 

 

CORES SIGNIFICADO 

Laranja  

Vermelho  

Verde  

Branco  

Azul  

Amarelo  

Preto/Branco  

Amarelo/Branco  

Vermelho/Branco Listrado  
 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Os painéis de segurança devem ser de cor laranja e os números de 
identificação de risco e de produto perigoso (número da ONU) devem ser 
indeléveis de cor preta. 

 

 O painel de segurança e o rótulo de risco, se destacáveis, devem ter seus 

RÓTULO DE RISCO 

Losango que representa simbolos e/ou expressões emolduradas, referentes à 
classe do produto perigoso. Ele é fixado nas lateriais e traseira do veículo de 
transporte. Os rótulos de risco possuem desenhos e números que indicam o 
produto perigoso. Quanto à natureza geral, a cor de fundo dos rótulos é a  mais 
visível fonte de identificação da classe de um produto perigoso. 
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versos pintado na cor preta, e os números citados no painel não devem ser 
removíveis. 

 

 Os algarismos do painel de segurança devem ter altura de 10 cm e largura 
de 5,5 cm. 

 

 No Brasil, os símbolos convencionais e seu dimensionamento são 
estabelecidos pela NBR 7500, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, de Mar/2000 – Símbolo de risco e manuseio para o transporte e 
armazenamento de materiais. 

 
A classificação da Organização das Nações Unidas reconhece nove CLASSES DE 
RISCO e subclasses, conforme a relação a seguir: 

 
Os números das CLASSES DE RISCO apresentam o seguinte significado. 

 

CLASSE 1 = EXPLOSIVOS  
Substâncias submetidas a transformações químicas extremamente rápidas e que 
produzem grandes quantidades de gases e calor. Muitas das substâncias 
pertencentes a esta classe são sensíveis ao calor, ao choque e à fricção. Já outros 
produtos da mesma classe necessitam de um intensificador para explodirem. 

 

CLASSE 2 = GASES  
Esta classe compreende os gases comprimidos, os liquefeitos, os dissolvidos sob 
pressão ou, ainda, os altamente refrigerados, ditos criogênicos. Em caso de 
vazamentos ou fugas, os gases tendem a ocupar todo o ambiente, mesmo quando 
possuem densidade diferente da do ar atmosférico. Além do risco inerente ao seu 
estado físico, os gases podem apresentar riscos adicionais, como, por exemplo, 
inflamabilidade, toxidade, poder de oxidação e corrosividade, entre outros. 

 

CLASSE 3 = LIQUIDOS INFLAMÁVEIS  
As substâncias pertencentes a esta classe são de origem orgânica e apresentam-
se como matéria em estado líquido. Um fator de grande importância a ser 
considerado diante à presença de líquidos inflamáveis é o comparecerimento de 
possíveis fontes de calor, além dos conceitos de ponto de fulgor e limites de 
inflamabilidade. 
 
CLASSE 4 = SÓLIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÃO EXPONTÂNEA QUE 

EMITEM GASES INFLAMÁVEIS EM CONTATO COM ÁGUA 
Esta classe  abrange  todas  as  substâncias  sólidas  que  podem    inflamar-se   na 
presença de uma fonte de ignição, em contato com o ar ou com a água, e que não 
são classificados como explosivos. Em função da variedade de características dos 
produtos desta classe, os mesmos são agrupados em subclasses. 

 

CLASSE 5 = SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS  
Substâncias oxidantes são aquelas que, embora não sendo combustíveis, podem, 
em geral pela liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou 
contribuir para isso. Os peróxidos orgânicos são agentes de alto poder oxidante, 
sendo que, na grande maioria, produzem irritação nos olhos, pele, mucosas e 
gargante. 
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CLASSE 6 = SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E SUBSTÂNCIAS INFECTANTES  
São substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana, se 
ingeridas, inaladas ou em contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades.  
Os efeitos gerados a partir do contato com substâncias tóxicas estão relacionados 
com o seu grau de toxidade e o tempo de exposição e dose. 

 

CLASSE 7 = MATERIAIS RADIOATIVOS  
Radioativo é o processo de desintegração espontânea de um núcleo estável, 
acompanhado da emissão de radiação nuclear. Os materiais radioativos sofrem 
diversos tipos de desintegração, entre eles, os principais são as radiações alfa, beta 
e gama. A proteção individual para o trabalho com radiações ionizantes baseia-se 
em três fatores principais, tempo, distância e blindagem. 

 

CLASSE 8 = CORROSIVOS  
São substâncias que, por ação química, causa severos danos em contato com 
tecidos vivos. Basicamente, existem dois principais grupos de materiais que 
apresentem estas propriedades, os ácidos e as bases. 

 

CLASSE 9 = SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS  
Substância que apresenta um risco não coberto por qualquer das outras classes. 

 

 

 

 

CLASSE DE RISCO PRIMÁRIO 

 
 
 
CLASSE 1 – EXPLOSIVOS 
 

 

CLASSE 2 – GASES  

   
 

CLASSE 3 – LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS  
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CLASSE 4 - SÓLIDOS INFLAMÁVEIS 
 

   
 

CLASSE 5 – SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS  

  
 

CLASSE 6 – SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (VENENOSAS E INFECTANTES) 
 

 
 
 
 
                                                                            
                                      

CLASSE 7 – MATERIAIS RADIOATIVOS  

    
CLASSE 8 - CORROSIVOS  

 
 
 CLASSE 9 – SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS  

 
 
 

 

CLASSE DE RISCO SUBSIDIÁRIO 
 
 
 
 

CLASSE 1 – EXPLOSIVOS  
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CLASSE 2 – GASES  
 
 

 
 
 
 
 

CLASSE 3 – LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS  
  

 

 
 
 

 

 CLASSE 4 - SÓLIDOS INFLAMÁVEIS  
   

 

 

 
 

 

 

 CLASSE 5 – SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS  
 

 
 

 

 
 

 

CLASSE 6 – SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (VENENOSAS E SUBSTÂNCIAS 
INFECTANTES) 

 

 
 

 

 

 
 
 CLASSE 8 – CORROSIVOS  
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As classes e respectivas subclasses dos produtos perigosos apresentam os 
seguintes significados: 

 
 

 CLASSE SUBCLASSE SIGNIFICADOS  

 
Classe 1  Explosivos 

 Subclasse 1.1 Substâncias e artefatos com risco de explosão em massa 
 Subclasse 1.2 Substância e artefatos com risco de projeção 
 Subclasse 1.3 Substância e artefatos com risco predominante de fogo 
 Subclasse 1.4 Substância  e artefatos  que não  apresentam riscos 
  significativos 
 Subclasse 1.5 Substâncias pouco sensíveis 
 Subclasse 1.6 Substâncias extremamente insensíveis 

Classe 2  Gases 
 Subclasse 2.1 Gases inflamáveis 
 Subclasse 2.2 Gases comprimidos não tóxicos e não inflamáveis 
 Subclasse 2.3 Gases tóxicos por inalação 

Classe 3  Líquido inflamável 
 

Classe 4 Sólidos inflamáveis, substâncias passíveis de 

  combustão espontânea, substâncias que, em contato 
  com a água, emitem gases inflamáveis 
 Subclasse 4.1 Sólidos inflamáveis 
 Subclasse 4.2 Substâncias passíveis de combustão espontânea 
 Subclasse 4.3 Substâncias que em contato com a água, emitem   gases 
  inflamáveis 

Classe 5  Substâncias oxidantes,  peróxidos orgânicos 
 Subclasse 5.1 Substâncias oxidantes 
 Subclasse 5.2 Peróxidos orgânicos 

Classe 6  Substâncias tóxidas, infectantes 
 Subclasse 6.1 

Subclasse 6.2 
Substâncias tóxicas 
Substâncias infectantes 

Classe 7  Substâncias radioativas 
   

Classe 8  Substâncias corrosivas 
   

Classe 9  Substâncias perigosas diversas 



CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS PROFISSIONAIS – MÓDULO EMERGÊNCIAS QUÍMICAS  26  

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – SEÇÃO DE CURSOS EXTERNOS  

DIAMANTE DE HOMMEL 

 

 

VERMELHO – INFLAMABILIDADE 

4 – Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais 
pirotécnicos 3 – Produtos que entram em ignição a temperatura 
ambiente 
2 – Produtos que entram em ignição quando aquecidos 
moderadamente 1 – Produtos que precisam ser aquecidos para 
entrar em ignição 
0 – Produtos que não queimam 

 

AZUL – PERIGO PARA SAÚDE 

4 – Produto Letal 
3 – Produto severamente perigoso 
2 – Produto moderadamente 
perigoso 1 – Produto levemente 
perigoso 
0 – Produto não perigoso ou de risco mínimo 

 
AMARELO – REATIVIDADE 
4 – Capacidade de detonação ou decomposição com explosão à temperatura 
ambiente 
3 – Capacidade de detonação ou decomposição com explosão quando exposto à 
fonte de energia severa 
2 – Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou 
pressões elevadas 
1 – Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando 
aquecido 0 – Normalmente estável 

 

BRANCO – RISCOS ESPECIAIS 
OXY: Indicando oxidante forte. 

ACID: Indicando ácido forte 

ALK: Indicando alcalino forte. 

SA: Gás asfixiante simples. 

  Evite o uso de água 

 BIO ou Risco biológico 

 RAD ou Produto radioativo 

 
Não informa qual é a substância química, mas indica 
todos os riscos envolvendo o produto químico em 
questão. 

 
Diamante de HOMMEL – NFPA 704 
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COMO UTILIZAR O MANUAL PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA COM 
PRODUTOS PERIGOSOS 
 

OBJETIVO DO MANUAL 

 
O manual foi desenvolvido pelo departamento de transporte dos Estados 
Unidos, sendo adaptado pela Associação Brasileira de Indústria Química 
(ABIQUIM) ao Brasil, visando direcionar os atendimentos às características dos 
produtos químicos que são produzidos e transportados em solo brasileiro. O 
Manual está em observância com o ERG 2000 (Emergency Response 
Guidebook), sendo o mesmo aplicado nos Estados Unidos, Canadá e México. 
O conteúdo apresentado é baseado na 5ª edição do manual de emergência da 
ABIQUIM, de 2006. 

 
O Manual de Emergências da ABIQUIM é uma fonte de informação inicial, 
somente para os primeiros 30 minutos do acidente. Utilize suas recomendações 
para orientar as primeiras medidas na cena de emergências, até a chegada de 
técnicos especializados, evitando riscos e a tomada de decisões incorretas. 

 

AS SEÇÕES DO MANUAL 

 
O manual para atendimento a emergência com produtos perigos possui cinco 
seções: 

 

 

SEÇÃO BRANCA: A seção branca aborda informações gerais acerca do 
manual, bem como dados referentes aos números de risco e suas 
características, além da tabela de códigos de riscos. 

 
SEÇÃO AMARELA: A seção amarela classifica os produto perigosos pelo 
número da ONU, relacionando o número ao nome do mesmo, atribuindo com 
isso a sua classe de risco e a respectiva guia de emergência. Nesta seção estão 
organizados os produtos perigosos em ordem numérica crescente, de acordo 
com a designação da ONU. 

 
SEÇÃO AZUL: A seção azul identifica o produto pelo seu nome comercial, 
servindo para se associar o mesmo à sua respectiva guia de emergência e ao 
número da ONU. 

 
SEÇÃO LARANJA: A seção laranja é composta basicamente de guias, sendo 
estas denominadas de guias de emergência, pois compõem todos os 
procedimentos que devem ser adotados em um acidente com produtos 
perigosos. 
A seção laranja possui 62 guias, divididas em função dos riscos potenciais, 
como: fogo ou explosão e risco à saúde; atribuições da segurança pública, 
como vestimentas de proteção e evacuações; e, trás ainda, ações de 
emergência em caso de vazamento e derramamento, fogo e os primeiros 
socorros em caso de vítimas. 

BRANCA AMARELA AZUL LARANJA VERDE 
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Quando não se conhece o conteúdo da carga ou há transporte de vários produtos 
juntos – carga mista (desde que sejam compatíveis e dentro da quantidade exigida 
pela legislação) – usa-se a guia 111. 

 
SEÇÃO VERDE: A seção verde relaciona: 

 Tabelas de distância para isolamento e proteção inicial; 

 Produtos perigosos que reagem com água; 

 Fatores que podem alterar as distâncias de proteção; 

 Prescrições relativas à tomada de decisão para ações de proteção; 

 Fundamentos para isolamento e evacuação; e 

 Classificação do tamanho de vazamentos. 
 

OBSERVAÇÕES: 

 A letra “P” seguida do número da guia indica produtos que podem 
polimerizar de forma violenta pelo calor ou por contaminação. 

 Polimerização é a denominação dada à reação química que a partir de 
moléculas simples (monômeros) produzem macromoléculas (polímeros), 
normalmente de forma extremamente exotérmica. 

 Os produtos destacados em verde indicam que possuem riscos especiais 
(tóxicos por inalação ou em contato com a água produzem gases tóxicos). 
Requerem um tratamento especial quanto ao isolamento e distanciamento. 

 
 

AVALIAÇÃO 

 
1. Qual a guia de emergência que deve ser aplicada, considerando um acidente 
envolvendo um caminhão com produto perigoso não identificado? 

 

 

 
 

2. No manual de emergência da ABIQUIM, onde são encontrados os 
procedimentos a serem seguidos para os casos de emergência, após a identificação 
do produto perigoso? 

 

 

 
 

3. No manual de emergência da ABIQUIM, onde são encontradas
 as informações quando o único meio de identificação é o rótulo de risco? 

 

 

 
 

4. No manual de emergência da ABIQUIM, onde são encontradas as 
informações adicionais específicas relativas à área de isolamento de determinados 
produtos destacados nas seções de identificação? 
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5. No caso de vazamento de uma substância líquida ou sólida, deve-se  
classificar  como  pequenos,  os  vazamentos  de  um  único  recipiente  de  até   
litros ou a deposição de até           metros. 

 
 
 
 

 PEQUENOS 
DERRAMAMENTOS 

Provenientes de 
embalagens pequenas 

ou um pequeno 
vazamento de uma 
embalagem grande 

GRANDES 
DERRAMAMENTOS 

Provenientes de 
uma embalagem grande 

ou de diversas 
embalagens pequenas 

 

Primeiro, 
ISOLE 

em todas 
as  

direções 

A seguir, 
PROTEJA as 

pessoas no 
sentido do 

vento 

 

Primeiro, 
ISOLE 

em 
todas as 
direções 

A seguir, 
PROTEJA as 

pessoas no 
sentido do 

vento 

ONU NOME DO 
PRODUTO 

C.R GUIA DIA NOITE DIA NOITE 

1017          
1026          
1036          

 ÓXIDO 
NÍTRICO 

        

 PERÓXIDO DE 
NITROGÊNIO 

        

 PARALDEÍDO         
1541          
1008          

 AMÔNIA, 
ANIDRA, 

LIQUEFEITA 

        

 MONÓXIDO DE 
CARBONO 
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3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
 
3.1. OBJETIVOS 

 
Ao final desta lição, os participantes serão capazes de: 

 
1. Selecionar corretamente a proteção respiratória; 

 
2. Identificar os diferentes níveis de proteção; 

 
3. Selecionar corretamente o EPI. 

 

 
3.2. AR RESPIRÁVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS: 

 
1. Conter, no mínimo, 19,5% de oxigênio; 

 
2. Estar livre de substâncias estranhas; 

 
3. Estar com pressão e temperatura que não causem lesões ao organismo 

humano. 
 
 
3.3. CONCENTRAÇÃO IPVS 

 

IMEDIATAMENTE PERIGOSO À VIDA E À SAÚDE 

 
1. Se não for possível determinar qual contaminante está presente; 

 
2. Se não for possível estimar a toxidez; 

 
3. Se não for possível estimar a taxa de O2 presente: 

 
O único EPR para trabalho em atmosferas com concentração IPVS é: 
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3.4. FILTROS QUÍMICOS 
 
O USO DE FILTROS DEPENDE DA: 

 
1. Concentração do contaminante; 

 
2. Compatibilidade do filtro; 

 
3. Concentração de oxigênio. 

 
Os filtros químicos não suprem a deficiência de oxigênio, portanto, não devem ser 
usados em ambientes fechados e sem ventilação, onde a concentração de oxigênio 
seja inferior a 19,5%. 

 
 
3.5. NÍVEIS DE PROTEÇÃO 

 
3.5.1. NÍVEL A – MAIOR NÍVEL 

 

É solicitado quando ocorre o grau máximo possível de 
exposição do trabalhador a materiais tóxicos. Assim, é 
necessária a proteção total para a pele, para as vias 
respiratórias e para os olhos 

 
Compõem o NIVEL A de proteção: 

 
• Equipamento autônomo com pressão positiva; 

• Roupa totalmente encapsulada; 

• Botas com resistência química; 

• Capacetes de uso interno; 

• Outros componentes opcionais. 
 
 

Quando usar nível A: 
 

 Após mensurar e verificar uma alta concentração de vapores, gases ou 
partículas suspensas; 

 

 Em trabalhos envolvendo um alto risco para derramamentos, imersão ou 
exposição a vapores, gases ou partículas que sejam extremamente  danosos à 
pele ou absorvidos por ela; 

 

 No contato com substâncias que provoquem um alto grau de lesão à pele. 
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3.5.2. NÍVEL B – NÍVEL ALTO 

O NÍVEL B de proteção requer o mesmo nível de proteção 
respiratória que o Nível A, porém um menor nível para proteção 
da pele. 

 
O NÍVEL B é uma proteção contra derramamento e contato 
com agentes químicos na forma líquida. 

 
Compõem o NIVEL B de proteção: 

 
• Equipamento autônomo com pressão positiva; 

• Macacões quimicamente resistentes; 

• Botas com resistência química; 

• Capacetes; 

• Outros componentes opcionais. 
 

Quando usar nível B: 
 

 Na presença imediata de concentrações de substâncias químicas que podem 
colocar em risco a vida através da inalação, mas que não representam o mesmo 
risco quanto ao contato com a pele. 

 

 É o mínimo recomendado para uma aproximação rápida e avaliação da 
situação. 

 
3.5.3. NÍVEL C – NÍVEL MÉDIO 

 
 

No NÍVEL  C de proteção exige-se menor proteção 
respiratória e menor proteção da pele. 

 
Compõem o NIVEL C de proteção: 

 
• Respirador total ou parcial com purificador de ar; 

• Macacões quimicamente resistentes; 

• Luvas quimicamente resistentes; 

• Botas quimicamente resistente; 

• Outros componentes opcionais. 
 
 

Quando usar nível C: 
 

 No NÍVEL C de proteção exige-se menor proteção respiratória e menor 
proteção da pele. 

 

 Somente deve ser utilizado quando for conhecido o contaminante e sua 
toxidade e quando a sua concentração puder ser medida.
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3.5.4. NÍVEL D – MENOR NÍVEL 
 

 

O NÍVEL D de proteção deve ser usado somente como 
uniforme ou roupa de trabalho, mas não em locais 
sujeitos  a riscos às vias respiratórias ou à pele. 

 
Compõem o NIVEL D de proteção: 

 
• Sem proteção respiratória; 

• Capacete; 

• Luvas; 

• Botas. 
 
 
 
 

Quando usar nível D: 
 

 A atmosfera não contém produtos químicos; 
 

 O trabalho não implica em nenhum contato com derramamentos, 
imersões ou inalações com qualquer produto químico. 

 
 
 
 

 

NÍVEL A 
VESTIMENTAS TOTALMENTE ENCAPSULADAS, DESTINADAS À 
PROTEÇÃO CONTRA GASES. 
USO DE P. A. 

 

NÍVEL B 
VESTIMENTAS NÃO ENCAPSULADAS, DESTINADAS À 
PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS (ALTO CONTATO). 
USO DE P. A. 

 

NÍVEL C 
PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E RESPINGOS DE 
PRODUTOS LÍQUIDOS. 
USO DE FILTROS QUÍMICOS. 

 

NÍVEL D 
PROTEÇÃO PARCIAL CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS OU 
RESPINGOS. 
SEM PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. 
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4. PROCEDIMENTOS EM EMERGÊNCIA 
 

OPERAÇÕES DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS COM 
PRODUTOS PERIGOSOS 

 
 
4.1. OBJETIVOS: 

 

Ao final desta lição, os participantes serão capazes de: 
1. Definir as diversas equipes de trabalho na emergência; 
2. Elencar as ações a serem tomadas pelo: 

 comandante da operação; 

 chefe da equipe; 

 demais bombeiros presentes na ocorrência. 
 

 

4.2. ZONAS DE TRABALHO 
 
Toda área de acidente com produto perigoso deverá estar sob rigoroso controle. O 
método utilizado para prevenir ou reduzir a migração dos contaminantes é a 
limitação da cena de emergência em zonas de trabalho. O emprego de um sistema 
de três zonas, pontos de acesso e procedimentos de descontaminação, fornecerá 
uma razoável segurança contra o deslocamento de agentes perigosos para fora da 
zona contaminada ou área de risco. 

 
As zonas de trabalho devem ser delimitadas no local com fitas coloridas e, se 
possível, também mapeadas. A dimensão das zonas e os pontos de controle de 
acesso devem ser do conhecimento de todos os envolvidos na operação. 

 
A divisão das zonas de trabalho deverá ser constituída da forma que segue: 

 

 Zona Quente: Localizada na parte central do acidente, é o local onde os 
contaminantes estão ou poderão surgir. A zona de exclusão é delimitada pela 
chamada linha quente. 



CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS PROFISSIONAIS – MÓDULO EMERGÊNCIAS QUÍMICAS  33  

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – SEÇÃO DE CURSOS EXTERNOS  

 
 

Quem fica na Zona Quente? 
 

 

 

 Zona Morna: É a região que fica posicionada na área de transição entre 
as áreas contaminadas e as áreas limpas. Esta zona é delimitada pelo 
chamado corredor de redução da contaminação. Toda saída da zona de 
exclusão deverá ser realizada por esse corredor. 

 
Quem fica na Zona Morna? 

 

 

 

 Zona Fria: Localizada na parte mais externa da área é considerada não 
contaminada. O posto de comando da operação e todo o apoio logístico 
ficam nessa área. 

 
Quem fica na Zona Fria? 

 

 

 
 

ZONAS DE TRABALHO 
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 Zona 1: Zona de Exclusão – Quente 

 Zona 2: Zona de Redução de Contaminação – Morna 

 Zona 3: Zona de Suporte – Fria 

 

4.3. EQUIPES DE ATUAÇÃO NO CENÁRIO DA EMERGÊNCIA 
 
Para que todas as ações de emergência sejam tomadas o mais rápido possível e 
de maneira ordenada e sistematizada é necessária uma abordagem integrada da 
situação, onde várias ações pré-determinadas são desempenhadas 
simultaneamente por diferentes membros da equipe com um objetivo comum, 
minimizar os efeitos danosos do acidente. De maneira geral a missão dos 
Bombeiros nessas ocorrências passa por: 

 

LEVAR ORDEM AO CAOS 
 
As equipes de atuação são: 
1. Coordenador do SCO 
2. Operações 
3. Equipe da zona quente 
4. Equipe de descontaminação 
5. Equipe de back up e segurança 

 
4.3.1. COORDENADOR DO SCO 

 
Esta é a função do Comandante da Operação, deve ser ocupada por quem tem a 
maior responsabilidade sobre a ocorrência. O COORDENADOR DO SCO 
desenvolve as seguintes atividades: 

 
4.3.1.1. Permanecer no posto de comando: 
O comandante da Operação deve estabelecer o SCO o mais breve possível e, 
seguindo a doutrina do SCO, deve permanecer no posto de comando para de  lá 
poder gerenciar a ocorrência mantendo todas as atividades sob seu conhecimento. 

 
4.3.1.2. Realizar a busca de novas informações sobre o produto: 
Com o intuito de subsidiar as ações tomadas na emergência, este deverá buscar 
novas informações sobre o produto envolvido, para tal pode lançar mão da ficha de 
emergência, entrevista com o motorista ou ainda internet e outros meios de 
comunicação. 

 
4.3.1.3. Realizar contato com demais órgãos: 
Normalmente toda ocorrência envolvendo Produtos Químicos Perigosos envolve 
uma diversidade de agências, além de empresas envolvidas direta e indiretamente 
com a carga. Essas agências e empresas precisam de um elo comum de 
comunicação e, normalmente, sua presença é extremamente necessária para um 
bom desfecho da ocorrência. Sendo assim, a figura do Coordenador do SCO 
funciona como esse elo. Uma atenção especial à imprensa também deve ser dada, 
já que não queremos que eles busquem informações com pessoas despreparadas 
e desinformadas, portanto, o próprio Coordenador ou alguém por ele designado, 
deve dar sempre atenção à imprensa presente no local. 
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4.3.2. OPERAÇÕES 
 
Esta é a função do Chefe de Equipe. O OPERAÇÕES deve desenvolver as 
seguintes atividades: 

 
4.3.2.1. Identificar o produto: 
A identificação positiva do produto é fundamental para direcionar as ações a serem 
tomadas. Para tal, o Operações deve, normalmente com o uso de binóculos, 
proceder essa identificação do produto. Ele pode ainda designar um membro de sua 
equipe para fazê-lo, contudo, é sua a responsabilidade de verificar o Manual da 
ABIQUIM a fim de decidir sobre qual o EPI mais  adequado e sobre quais ações 
serão desenvolvidas. 

 

Caso não seja possível identificar o produto deve-se assumir o pior caso possível e 
fazer uso da GUIA 111. 

 

O produto envolvido deve ser identificado antes que qualquer ação seja tomada, 
pois é muito provável que estejamos frente a um problema muito sério e, muitas 
vezes, mortal. Se o acidente envolve fogo, a reação natural dos bombeiros é tentar 
apagar este fogo. Todavia, em muitas emergências com produtos perigosos, é 
expressamente proibido o emprego de água, pois esta pode reagir com o produto 
químico e formar gases combustíveis ou explosivos. Como exemplo, citamos o 
Carbureto de Cálcio e o Sódio Metálico. 

 
Existem várias maneiras de se identificar o produto perigoso: 

 

 Consultando os documentos de embarque. Na nota fiscal deve constar o 
nome do produto como também o Número da ONU relativo. 

 Consultando a ficha de emergência que também deve estar no veículo, 
dentro do envelope para transporte. 

 Observando o que consta nos painéis de segurança, de cor laranja, com 
números pretos que, obrigatoriamente, devem estar afixados na frente, na 
traseira e algumas vezes nas laterais dos veículos. 

 Prestando atenção aos rótulos de risco que estão pintados ou colados nas 
carrocerias, nos tanques e embalagens. 

 
4.3.2.2. Coordenar as atividades: 
As atividades da zona quente, morna e fria devem ser coordenadas pelo Operações, 
somente dele devem emanar as ordens para os bombeiros que estão atuando na 
ocorrência. Ele deve fazer valer o Princípio da Unicidade de Comando, onde cada 
bombeiro recebe ordens de apenas um superior. É importante que o Operações 
permaneça em um local de fácil acesso para seus comandados e onde tenha uma 
boa visão de tudo o que está acontecendo na ocorrência. 
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4.3.3. EQUIPE DA ZONA QUENTE 
 
 
4.3.3.1. Realizar o Círculo Interno: 

 
O dimensionamento da cena é um processo permanente em qualquer operação, 
inicia no momento do acionamento e só se conclui após a finalização. Portanto, a 
primeira ação que a Equipe de Zona Quente deve  tomar ao se aproximar do núcleo 
da ocorrência, é realizar esse dimensionamento. Para tanto, os dois bombeiros que 
estiverem na zona  quente devem, juntos todo o tempo, realizar um círculo ao redor 
do veículo procurando por vítimas, ficha de emergência no interior do veículo, 
identificar vazamentos e os meios necessários para contê-lo. Quão logo possível 
estas informações devem ser repassadas para o Operações. 

 
4.3.3.2. Salvar vítimas: 

 
O salvamento de vítimas é uma atividade prioritária e deve ser realizado assim que 
houver segurança para fazê-lo. 
Devido ser este um assunto de importância demasiada, trataremos o salvamento de 
vítimas em separado no próximo capítulo. 

 
4.3.3.3. Conter o vazamento: 

 
Após o atendimento à(s) vítima(s) a equipe de zona quente deverá concentrar 
esforços na operação de controle do vazamento / derramamento do produto 
perigoso. Os casos em que o grau de avaria da embalagem ou meio de transporte 
seja elevado e impossibilite o controle, a equipe deve manter o produto confinado, 
restringindo seus efeitos ao menor espaço possível no meio ambiente. 

 
Este passo da atividade emergencial pode necessitar ou não de equipamentos 
específicos, pois, em diversas situações, a embalagem que contém o produto sofre 
avarias graves que não permitem o ajuste adequado de equipamentos de uso 
comum. 

 
Em alguns casos, para que um vazamento seja eliminado, pode ser necessário 
apenas o rolamento de um tambor, o fechamento de uma válvula ou o desligamento 
de uma bomba. 
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Em algumas situações, será necessário o emprego de artifícios mais sofisticados 
ou até mesmo de equipamentos altamente especializados. 

 
Entre os equipamentos utilizados, destacam-se os seguintes: 

 

 Batoques: Madeira, Bronze ou Neoprene: 
 

 Resinas Epóxi de Secagem Rápida: 
 

 Bolsas Infláveis: Ideais para tanques rodoviários e estáticos: 
 

O objetivo de dar atenção a acidentes que impliquem em vazamento ou derrame 
potencial de produtos perigosos é o de prevenir ou reduzir os efeitos adversos que 
tal vazamento ou derrame possa causar para a saúde pública, as propriedades e o 
meio ambiente. Com o objetivo de mitigar (controlar a liberação do produto) o 
impacto de um acidente, deve-se controlar a liberação de produtos perigosos. 

 
As medidas para controlar um vazamento ou derrame incluem os processos, 
métodos, procedimentos e técnicas que se usa para prevenir ou reduzir a dispersão 
do material ou seus subprodutos no ambiente. Estas medidas de controle podem 
incluir a extinção de incêndios, a combustão controlada, a neutralização, a 
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construção de represas temporárias, canaletas ou diques, colocar tampões em 
embalagens de líquidos, molhar ou nebulizar vapores ou gases, materiais 
absorventes e de outros tipos. 

 
 
4.3.4. EQUIPE DE DESCONTAMINAÇÃO 

 
O trabalho dessa equipe existe para dar suporte à equipe da zona quente. Ele  é 
dividido conforme o tipo de produto envolvido na ocorrência, a saber: 

 

 PRODUTOS PERIGOSOS À SAÚDE; 
 

 POLUENTES (POLUIÇÃO AMBIENTAL); 
 

 LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS. 

 

Para os PRODUTOS PERIGOSOS À SAÚDE seguem as ações: 
 
1. Realizar círculo externo: 
No momento em que chegar ao local da ocorrência, os integrantes dessa equipe 
devem contornar todo o perímetro da ocorrência numa distância mínima de 50 
metros, identificando: 

 

 Dinâmica do acidente 

 Riscos na cena 

 Número de vítimas e estado aparente das mesmas 

 Dificuldades de resgate 

 Recursos adicionais a solicitar 
 

2. Fazer o isolamento e isolar a área: 
O isolamento é a primeira tarefa necessária para se manter o controle da área de 
trabalho. Não se deve permitir a presença de pessoas desprotegidas, além disso, 
qualquer operação de resgate deve ser conduzida rapidamente e, ao adentrar-se 
ao local, deve-se ter o vento pelas costas. 

 
Fatores que influem na determinação da área a ser isolada em uma  emergência 
envolvendo produtos perigosos: 

 Produto químico (nível de toxicidade) 

 Estado físico (sólido, líquido, vapor) 

 Ambiente do acidente (aberto ou fechado) 

 Existência de correntes de água (rios, lagos etc.) 

 Substância é carregada por agente meteorológico (ventos, chuvas) 
 

Utilize como recursos para o isolamento da área: cordas, fitas, cones e  viaturas. 
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Determine as distâncias adequadas: 

 Caso o produto esteja pegando fogo, siga as instruções no guia 
correspondente ao produto acidentado no Manual do ABIQUIM. 

 Caso o produto não esteja pegando fogo, consulte a tabela na seção 
verde do ABIQUIM e, caso o produto não conste na mesma, isole a área 
num raio de 50 metros, no mínimo. 

 
Se o produto constar na tabela (seção verde) do Manual, determine 
primeiramente a distância de isolamento inicial. Dirija todas as pessoas nesta 
área para longe do vazamento, seguindo a direção contrária a do vento. 

 
Verifique qual a distância inicial constante nas páginas verdes do ABIQUIM. 

 
Para um determinado produto e dimensão do vazamento, a tabela fornece a 
distância, a favor do vento, dentro das quais as ações de proteção devem ser 
levadas em conta. 

 
3. Montar o Corredor de Descontaminação: 
Também esse assunto será tratado no próximo capítulo quando abordado o 
resgate de vítimas. 

 
4. Providenciar o confinamento do material derramado: 
Confinamento são as ações que visam impedir que o produto já derramado 
se espalhe contaminando outras áreas. 
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5. Realizar a descontaminação do ambiente 
 
 

A Descontaminação do Ambiente, também 
conhecida como limpeza é, sem dúvida, a etapa mais 
longa e cansativa de uma emergência envolvendo 
produtos perigosos. 

 
Na grande maioria dos casos a limpeza de resíduos 
sólidos poderá ser realizada com auxílio de 
vassouras, pás e enxadas. Devemos sempre atentar 
para restrições ao uso de materiais metálicos e de 
madeira. 

 
Já a limpeza de resíduos líquidos normalmente exige 
a aplicação de outros materiais: 

 
 
 
 

Mantas: 
São de fácil aplicação prática e 
apresentam excelente velocidade 
de absorção. Utilizados em 
conjuntos com almofadas e 
barreiras. 

 
 

Tapetes Microfibras: 
São de fácil aplicação prática e apresentam excelente 
velocidade de absorção. Utilizados em conjuntos com 
almofadas e barreiras. 

 
 

Almofadas: 
Apresentam as mesmas vantagens dos tapetes 
absorventes, no entanto, por possuírem maior 
quantidade de material, são empregadas em áreas onde 
há o acúmulo de líquidos (poças). 

 

 
Areia: material extremamente barato. É pobre como 
material absorvente, pois realiza apenas uma absorção 
superficial em seus grãos. Devido ao peso e a dificuldade 
de manipulação e de descarte posterior não é 
recomendada, devendo ser utilizada quando não há 
outro absorvente disponível. 
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Serragem: a serragem é utilizada como absorvente em 
muitas fabricas até hoje, pois é extremamente barata e 
leve. No entanto, não apresenta boa capacidade de 
absorção e não pode ser empregada em produtos 
químicos perigosos, devendo ser utilizada em situações 
que envolvam óleos e derivados de petróleo mais 
pesados (nunca em produtos voláteis). A serragem 
pode ser incinerada, fato este que diminui os resíduos 
e, por ser muito mais leve que a areia, seu emprego é 
mais rápido e prático. Somente em casos muito 
específicos poderemos utilizar a serragem como 
absorvente em emergências. 

 
Vermiculita: é um absorvente mineral. É mais pesada 
que a serragem, contudo, apresenta maior capacidade 
de absorção e é indicada para petróleo e seus 
derivados. A vermiculita é utilizada para fabricação de 
absorventes na forma de barreiras (meias). A 
vermiculita não pode ser incinerada, fato este que 
acarreta o aumento dos resíduos industriais. 

 
Turfa (Peat): a turfa (canadense) é um produto de 
origem vegetal que apresenta ótima absorção. É leve e 
de fácil manuseio. Pode ser incinerada. Não é 
recomendada para produtos químicos muito reativos, 
pois pode entrar em decomposição térmica. 
Normalmente é comercializada em sacos com 25 Kg ou 
em sacos menores (mais práticos). 

 

 
Cinzas Vulcânicas: material pesado e não incinerável. 
Deve ser utilizados em casos específicos para reter 
óleo e derivados de petróleo em ambientes controlados. 
Não é utilizado comumente. 

 
 

Fibra de celulose reciclada: a celulose reciclada, 
quando preparada para ser utilizada como material 
absorvente apresenta excelente absorção, com baixo 
peso, facilidade de aplicação e custo acessível. O fator 
limitante é que a mesma não pode ser empregada para 
absorver produtos reativos, pois entra em 
decomposição térmica. É incinerável, produzindo 
bastante energia (co-geração) e deixa baixa quantidade 
de cinzas. 

 
As mantas hidrorepelentes possuem a característica 
principal de repelir a água e absorver as outras 
substâncias líquidas perigosas do local contaminado. 
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Para os POLUENTES e para os LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS seguem as seguintes 
ações: 

 
1. Realizar círculo externo; 

 
2. Sinalizar a via e isolar a área; 

 
3. Providenciar o confinamento do material derramado; 

 
4. Realizar a descontaminação do ambiente. 

 
 

4.3.5. EQUIPE DE BACK UP E SEGURANÇA 
Essa equipe é responsável pela segurança da operação. 
Seus trabalhos também são divididos conforme o tipo de produto envolvido na 
ocorrência, a saber: 

 
 

4.3.5.1. Produtos Perigosos à Saúde 
 

a) A equipe permanece de prontidão equipado para uma rápida intervenção. 
 

b) Seus componentes devem estar igualmente equipados com o nível de proteção 
usado pela Equipe da Zona Quente. 

 
c) Deve manter contato visual constante com a zona quente. 

 
 

4.3.5.2. Líquidos Inflamáveis: 
 
a) Seus componentes devem armar uma linha de espuma e mantê-la pressurizada 

para uma rápida intervenção em caso de ignição. Não se deve lançar espuma 
sobre um combustível apenas porque é um líquido inflamável. A principal medida 
nessa situação é eliminar as fontes de ignição. Deve-se sempre tentar não 
aumentar o volume de resíduos contaminados numa ocorrência de produtos 
perigosos. 

 
b) Também deve ser mantido um contato visual constante com a zona quente. 

 
 

4.3.5.3. Poluentes (Poluição Ambiental): 
Caso não existam outros riscos a serem gerenciados, os membros dessa equipe 
integram a equipe de descontaminação. 
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5. RESGATE DE VÍTIMAS 
 
Havendo vítima(s) devemos fazer a abordagem com rapidez e eficiência, avaliando 
se haverá necessidade de uso de equipamento de desencarceramento. Caso seja 
possível, este procedimento deve ser feito antes da entrada da equipe de 
intervenção na zona quente, de forma a proporcionar atendimento mais eficaz já de 
posse dos materiais de primeiros socorros, tais como, prancha rígida e oxigênio. 

 

A equipe de intervenção deve conduzir a vítima até o limite da zona quente com a 
zona morna, deixando os demais procedimentos de primeiros socorros para a 
equipe do corredor de descontaminação e, posteriormente, a equipe de atendimento 
pré-hospitalar. 

 
Tratando-se de ocorrências com produtos perigosos, este item deve ser tratado de 
forma diferenciado das demais situações que exigem o salvamento de vítimas, pois 
na ânsia de socorrer pessoas que tiveram contato com o produto, direta ou 
indiretamente, devem ser considerados contaminados. Portanto, não  é 
aconselhável fazer entradas heróicas para resgate de vítimas sem Equipamentos 
de Proteção Individual compatíveis. 

 

Observe sempre esses cuidados para com a vítima e adote os seguintes 
procedimentos: 

 

 Usar sempre equipamentos de proteção. 

 Remova roupas, jóias, sapatos. 

 Contaminantes sólidos ou particulados devem ser escovados o quanto 
possível antes de lavar, para evitar a possibilidade de reação química com 
água. Líquidos visíveis devem ser absorvidos antes de lavar. Não cause 
lesões na pele. 

 Enxágüe com grande quantidade de água morna. É sério o perigo de 
hipotermia com água fria. Nunca use água quente ou sob alta pressão. 

 Evite água sempre que o produto reagir com ela. O produto deve ser coberto 
com um óleo mineral ou de cozinha e o paciente transferido para 
debridamento. 

Área de Tratamento: 

montada próxima a 

saída do CRC. Deve 

ter fácil acesso de 

VTRs. 
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 Se o produto não estiver embebido, escove levemente e lave com grande 
quantidade de água. Se partículas de fósforo estiverem embebidas na pele, 
irrigação contínua, imersão em água, cobertura com panos embebidos em 
água devem ser aplicados durante o transporte ao hospital para 
debridamento cirúrgico. Não use óleo para exposições com fósforo, pois pode 
provocar absorção pela pele. 

 Na descontaminação dos olhos, lave sempre do meio para as laterais. Retire 
lentes de contato, caso seja possível. 

 Lave com sabão neutro. Atenção especial para cabelos, unhas, dobras da 
pele. Não cause mais lesões em áreas já maceradas. Evite contaminar a área 
ao redor. A descontaminação não deve ser retardada para se achar um 
tanque ou local apropriado. 

 Remover a vítima para o ar fresco e solicitar assistência médica de 
emergência; se não estiver respirando, fazer respiração artificial; se a 
respiração é difícil, administrar oxigênio. 

 Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a pele ou os olhos 
com água corrente, de preferência morna, durante pelo menos 15 minutos. 

 Manter a vítima quieta e agasalhá-la para manter a temperatura normal do 
corpo. 

 Os efeitos do produto químico podem ser retardados havendo necessidade 
de manter a vítima em observação. 

 

 
 

5.1. DESCONTAMINAÇÃO DE VÍTIMAS E SOCORRISTAS 
 
A descontaminação é o processo que consiste na retirada física dos contaminantes 
ou na alteração de sua natureza química perigosa por outra de propriedades 
inócuas. 

 
Este procedimento é realizado desde a montagem do Corredor de Redução de 
Contaminação (CRC) e, ao final da operação, todos os equipamentos, materiais e 
pessoas que tiveram contato com o produto devem ser descontaminados. 
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As equipes responsáveis pelo atendimento de emergência envolvendo produtos 
perigosos poderão contaminar-se de várias formas: 

 

 Por contato (incluindo o corpo ou equipamentos de proteção individual) 
com o contaminante no ar, contato com gases, vapores e 
aerodispersóides; 

 

 Por derramamento ou respingos do produto durante qualquer atividade 
na Zona de Exclusão; 

 

 Por uso de EPI ou instrumentos contaminados; 
 

 Contato direto com o produto; 
 

 Através do contato com o solo contaminado. 
 

Será designada uma área dentro da Zona de Redução de Contaminação para a 
montagem do Corredor de Redução da Contaminação (CRC). 

 
O CRC tem a função de controlar o acesso de ida e vinda à Zona de Exclusão e 
confinar as atividades de descontaminação a uma área específica. As dimensões 
do CRC dependem do número de estações utilizadas, tamanho das zonas de 
trabalho e espaço disponível na área. Sempre que possível, ele deverá ser em 
linha reta. 

 
Toda a extensão do CRC deverá ser bem sinalizada, com restrições para entrada 
e saída de pessoal, sendo a chamada “linha quente” obrigatoriamente o seu 
início. 

 
Temos empregado com sucesso apenas três bases no CRC, esse número de 
bases se deve em parte à quantidade limitada de bombeiros envolvidos na 
ocorrência. 

 
 
 
 
1ª BASE / ESTAÇÃO: 

 

 DEPÓSITO DE MATERIAIS 
 

 SACOS PLÁSTICOS 
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2ª BASE / ESTAÇÃO: 
 

 Reserva de água; 
 

 Lona; 
 

 Piscina; 
 

 Solução química ou detergente; 
 

 2 ou 3 escovas de pêlos suaves; 
 

 1 balde; 
 

 2 Cavaletes; 
 

 Oxigênio. 
 

 
 
 

 
3ª BASE / ESTAÇÃO: 

 

 Cilindros de ar; 
 

 Bancos; 
 

 Lona. 
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