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Identificação do produto e da empresa
Nome do produto:
Álcool Etílico 96%
Identificação da Empresa:
Companhia:
Contato para informações (dias úteis):
Telefone de emergência:

F=
Inflamável

EMPRESA ABC
++55 11XXXX-XXXX
++55 11 XXXX-XXXX

Identificação do Fornecedor/Fabricante:
Companhia:
Álcool Ferreira
2.

Identificação de perigos
Altamente inflamável.

3.

Composição e informação sobre os ingredientes
CAS-Número:
64-17-5
Massa Molecular:
Fórmula molecular: C2H6O
EINECS-Número:

4.

46,07
200-578-6

Medidas de primeiros socorros
Após a inalação: ar fresco. Se necessário, aplicar ressuscitação boca-a-boca ou ventilação
mecânica. Mantenha a passagem de ar livre.

Após o contato com a pele: lave com grande quantidade de água. Remova a roupa contaminada.
Após o contato com os olhos: enxágüe com grande quantidade de água, com as pálpebras bem
abertas. Chamar um oftalmologista se necessário.
Após a ingestão: faça a vítima beber grande quantidade de água imediatamente. Administrar
subseqüentemente: carvão ativado (20 - 40g). Tome cuidado se a vítima vomitar. Risco de aspiração!
Não forneça leite. Não forneça óleos digestivos. Chamar um médico. Fornecer laxativo: sulfato de sódio
(1 colher em 1/4 de litro de água). Após a ingestão de grandes quantidades: lavagem gástrica.
5.

Medidas de combate a incêndio
Meios de extinção adequados:
Água, CO2, espuma, pó.
Riscos especiais:
Combustível. Vapores mais pesados que o ar. Formação de possíveis
misturas explosivas com o ar. Mantenha longe das fontes de ignição. Tome medidas para evitar a
descarga eletrostática.
Equipamento de proteção especial para o combate ao fogo:
Não permaneça na zona de perigo sem estar vestindo uma roupa apropriada e um aparelho de
respiração autônoma.
Outras informações: Resfriar o reservatório com água pulverizada em uma distância segura.
6.

Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Medidas prevencionistas relacionadas às pessoas:
Não inalar os vapores. Garantir o fornecimento de ar fresco nas salas fechadas.
Procedimentos para a limpeza / absorção: Retirar com um material líquido-absorvente. Envie
para o descarte (conforme item 13). Limpe a área afetada com água.
7.

Manuseio e armazenagem
Manuseio:
Utilizar somente em áreas que contenham um sistema de ventilação de
exaustão apropriado. Vestir os equipamentos de proteção individuais. Manter longe das fontes de calor
e ignição. Tomar medidas de precaução contra descargas estáticas.
Armazenagem:
Armazenar no reservatório original. Mantenha hermeticamente
fechado e seco. Proteger contra o calor e o sol direto. Manter longe dos agentes oxidantes.
Classe de armazenagem:
Líquidos Inflamáveis 3A.
8.

Controles de exposição e proteção individual
Parâmetro de controle específico:
MAK (concentração máxima no local de trabalho) Etanol: 1000 ml/m3 ou 1900 mg/m3
Equipamento de proteção individual:
Proteção respiratória: máscara de proteção respiratória com filtro químico classe 1 – vapor
orgânico.
Proteção dos olhos: óculos de segurança simples.
Proteção das mãos: luvas de neoprene.
Higiene industrial:
Troque a roupa contaminada. Lave as mãos após ter trabalhado com esta
substância.
9.

Propriedades físico-quimicas
Forma:
líquido
Côr:
incolor
Odor:
alcoólico
Valor do pH a 10 g/l de H2O (20° C) 7,0
Viscosidade dinâmica
(20° C) 1,190 mPa*s
Temperatura de fusão
-114 °C

Temperatura de evaporação
78
Temperatura de ignição
425
Ponto de fulgor
12
Limites de explosão inferior
3
superior
15
Pressão de vapor
(20° C) 59 hPa
(50o C) 280 hPa
Densidade relativa do vapor
1,6
Densidade
(20° C) 0,789 g/cm3
Solubilidade em água
(20° C) solúvel
log P(oct):
-0,32

°C
°C
°C
Vol%
Vol%

10.

Estabilidade e reatividade
Condições para serem evitadas:
Aquecimento.
Substâncias a serem evitadas:
Metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, óxidos alcalinos,
agentes oxidantes fortes.
Produtos de decomposição perigosos:
Óxidos de carbono.
Informação adicional: Altamente inflamável. Materiais de trabalho não apropriados: vários
plásticos, borracha. Explosivo com o ar em um estado de vapor/gás.
11.

Informações toxicológicas
Toxicidade aguda:
DL50 (oral, rato): 14000 mg/kg
CL50 (inalação, rato): 20000 ppm(V)/10 h (etanol).
DL50 (oral, coelho): 6300 mg/kg
Toxicidade subcutânea para crônica:
Um efeito embriotóxico não necessita ser temido quando os valores limites de exposição forem
observados.
Informação toxicológica adicional:
Após a inalação dos vapores: sintomas de leve irritação da mucosa. Risco de absorção.
Após o contato com os olhos: leves irritações.
Após a ingestão de grandes quantidades: náusea e vômito. Efeitos sistêmicos: euforia.
Após a absorção de grandes quantidades: sonolência, narcose, paralisia respiratória.
Dados adicionais:
As propriedades de risco não podem ser excluídas.
12.

Informações ecológicas
Degradação biológica: Prontamente biodegradável.
Comportamento nos compartimentos ambientais:
Número de avaliação (FRG) (bactéria): 2,2; Número de avaliação (FRG) (peixe): 1,8;
Número de avaliação (FRG) (mamífero): 1. Distribuição: log P(oct): -0,32
Nenhuma bioacumulação deve ser esperada (log P(o/w <1)).
Efeitos ecotóxicos: Efeitos biológicos:
Em altas concentrações: efeito prejudicial sobre os organismos aquáticos. Quando utilizado
apropriadamente, nenhum prejuízo deve ser esperado na função das plantas de tratamento de água
residuária.
Toxicidade do peixe: L.idus L5L0: 8150 mg/l (dourado)
Limites de prejuízo: Daphnia EC0: <7800 mg/l (etanol)
Máxima concentração tóxica permitida.
Toxicidade da bactéria: Ps.pudita EC5: 6500 mg/l (etanol)
Toxicidade da alga: Sc.quadricauda EC50: 5000 mg/l (etanol)

Protozoário: E.sulcatum EC5: 65 mg/l (etanol)
Dado ecológico adicional:
BOD5: 0,93 - 1,67 g/g (etanol); COD: 1,99 - 2,11 g/g (etanol);
ThOD: 2,10 g/g (etanol). BOD 63% de ThOD (etanol); COD: 90% de ThOD (etanol).
Nenhum problema ecológico deve-se esperar quando o produto é manuseado e utilizado com o
devido cuidado e atenção.
13.

Considerações sobre tratamento e descarte
Produto:
Não existem regulamentos para o descarte dos produtos químicos e os resíduos. Os resíduos
químicos geralmente são considerados como resíduo especial. Nós recomendamos que você contate
as autoridades locais responsáveis pela aprovação de empresas de descarte, nas quais irão adverti-lo
como descartar os resíduos especiais.
Embalagem:
Descarte de acordo com os regulamentos oficiais. O manuseio da embalagem contaminada
deve ser da mesma maneira que se faz com as substâncias. Se não for diferentemente especificado
oficialmente, a embalagem não contaminada pode ser tratada como resíduo caseiro ou material
reciclado.
14.

15.

Informações sobre transporte
Transporte pela terra ADR/RID e GGVS/GGVE
Classe GGVS/GGVE: 3
Número e letra:
3b
Classe ADR/RID:
3
Número e letra:
3b
Nome do material:
1170 ETANOL
Transporte pelo rio ADN/ADNR
Não examinado.
Transporte pelo mar IMDG
Classe IMDG:
3,2
Número UN: 1170 Grupo de Embalagem:
Ems:
3-06
MFAG:
305
Nome técnico correto: ETANOL
Transporte pelo ar ICAO-TI e IATA-DGR
Classe ICAO/IATA: 3
Número UN/ID: 1170 Grupo de Embalagem:
Nome técnico correto: ETANOL

II

II

Regulamentações

Símbolo:
F
Altamente inflamável.
Frases-R:
11
Altamente inflamável.
Frases-S:
2-7-16
Mantenha longe do alcance das crianças. Manter os
reservatórios hermeticamente fechados. Manter longe das fontes de ignição - Não fumar.
Classe de poluição da água (WGK)
1
(levemente poluente)
Norma Brasileira
NBR 14725
Decreto Lei 2657 de 03/07/1998 – promulga a Convenção 170 e a recomendação 177 da OIT,
aprovadas pelo Decreto Legislativo 67 do Senado Federal.
16.

Outras informações
Razão para a alteração:

Alteração na temperatura de armazenagem.

Data da revisão: 30.01.2016
"Essas informações se referem apenas ao produto acima mencionado e não são válidas se
aplicadas a outro(s) produto(s) ou em qualquer processo, exceto os especificados no texto. As
informações são corretas e completas, de acordo com o nosso conhecimento atual e são
apresentadas de boa fé, mas sem garantias, e não devem ser consideradas como especificação
de qualidade. É responsabilidade exclusiva do usuário certificar-se de que as informações são
apropriadas e completas para a utilização específica do produto.
Todo pessoal que manuseia este produto deve ser treinado sobre o procedimento seguro para
manuseio" .
FONTE DAS INFORMAÇÕES: As informações contidas neste documento foram fornecidas pelo
fabricante do produto e transcritas para este documento na íntegra.

