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Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: Segurança no Manuseio 

SEGURANÇA NO MANUSEIO 
- O contato de produtos químicos com a 
pele e os olhos pode causar severas 
queimaduras, motivo pelo qual deverão ser 
utilizados sempre EPIs recomendados para 
manuseio do produto; 

- As substâncias inflamáveis e combustíveis 
ao serem manuseadas de forma fracionada, 
devem estar devidamente identificadas com 
o diamante de Hommel e no local de 
utilização a área deve ser isolada, sinalizada 
e com piso impermeabilizado; 

- As substâncias químicas devem ser 
armazenadas em local apropriado e 
devidamente identificados e sinalizados; 
onde a FISPQ (Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos) deverá 
estar arquivada em local de fácil acesso para 
consulta. 

- Não reutilizar embalagens; 

- Realizar o descarte adequado ao produto. 

 

EMERGÊNCIA QUÍMICA 
Esta categoria engloba por definição 
líquidos, mistura de líquidos ou líquidos 
contendo sólidos em solução ou em 
suspensão, que produzem vapores 
inflamáveis a temperaturas de até 60,5º C 
em teste de vaso fechado. Via de regra, as 
substâncias inflamáveis são de origem 
orgânica, como por exemplo 
hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e 
cetonas, entre outros. 

Para uma resposta mais segura às 
ocorrências envolvendo líquidos inflamáveis 
faz-se necessário o pleno conhecimento de 
algumas propriedades físicas e químicas dos 
mesmos, antes da adoção de quaisquer 
ações. Essas propriedades, estão descritas a 
seguir: Ponto de Fulgor; Limite de 
Explosividade e combustão espontânea. É 
de suma importância o Plano de Emergência 
Química para as empresas. 

 

INTRODUÇÃO 
Para os líquidos inflamáveis existe uma 
classificação para efeito da NR 20, adotada  
para os produtos considerados perigosos, 
feita com base no tipo de risco que 
apresentam e conforme as Recomendações 
para o Transporte de Produtos Perigosos 
compõem-se das seguintes classes, segue as 
principais: 

Classe 1 – Explosivos;  Classe 2 – Gases; 
Classe 3 – Líquidos inflamáveis; Classe 4 – 
Sólidos inflamáveis; substâncias sujeitas à 
combustão espontânea; substância que, em 
contato com água, emitem gases 
inflamáveis; Classe 5 – Substâncias 
oxidantes e peróxidos orgânicos; Classe 6 – 
Substâncias tóxicas (venenosas) e 
substâncias infectantes; Classe 7 – Materiais 
radioativos; Classe 8 – Corrosivos; Classe 9 – 
Substâncias perigosas diversas. 

 

 


