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ÉTER DE PETRÓLEO 
 
1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Nome químico:  éter de petróleo 
Massa molecular: não aplicável 
Sinônimos:  benzina; nafta de petróleo; ligroína;  petrolium spirits. 
CAS:  8032-32-4 
 
2.COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
Número CAS:  8032-32-4     99-100%  mistura diversos hidrocarbonetos      PERIGOSO 
2-metil-pentano   107-83-5  1-5% 
pentano   109-66-0    60-80% 
ciclopentano  287-92-3    1-5% 
2,2-dimetil-butano  75-83-2    1-5% 
2,3-dimetil-butano    79-29-8    1-5% 
3-metil-pentano     96-14-0    5-10% 
2-metil-butano     78-78-4    1-5% 
 
3.  IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
É EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL NA SUA FORMA DE LÍQUIDO OU VAPOR. CAUSA DANOS 
OU É FATAL SE INGERIDO.  
 
EFEITOS POTENCIAIS PARA A SAÚDE  

 Por inalação:  pode causar irritação das vias respiratórias, tosse, dispnéia e depressão do 
sistema nervoso central. Altera a função hepática.  Causa danos ao coração. 

 Por ingestão:  sensação de queimação na boca, esôfago e estômago. Vômitos, visão 
embaçada e diarréia podem também acontecer.  Casos de pneumonia química foram 
relatados com a regurgitação do produto nas vias respiratórias. 

 Contato com a pele:  pode causar irritações. A ação do líquido é como um agente 
desengraxante para a pele. 

 Contato com os olhos: os vapores podem causar irritações e dor. 
 Exposição crônica:  exposição prolongada pode causar ressecamento, rachaduras na pele  

e dermatites associadas.  
 Agravamento de condições pré-existentes:  pessoas com distúrbios pré-existentes na pele 

e problemas nos olhos, danos no rim, fígado, coração  ou nas funções respiratórias podem 
ser mais suscetíveis aos efeitos da substância. 

 
4.  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
CONTATO COM A PELE:  lave imediatamente a pele com água abundante por no mínimo 15 
minutos, enquanto isso remova as roupas e sapatos contaminados. Chame um médico 
imediatamente.  Lave as roupas antes de reutilizá-las. 
INALAÇÃO: remova para uma área de ar fresco.  Se a vítima  não estiver respirando , realize 
respiração artificial.  Se houver dificuldade para respirar, dê oxigênio e encaminhe para o hopital. 
CONTATO COM OS OLHOS: lave os olhos imediatamente com água abundante por no mínimo 15 
minutos no lava-olhos, levantando a pálpebra inferior e superior.  Procure cuidados médicos 
imediatamente. 
INGESTÃO: pode ocorrer aspiração perigosa, se houve ingestão, e ocorrer vômito.  Este pode 
ocorrer espontaneamente, mas NUNCA INDUZI-LO.  Se ocorrer o vômito, colocar a cabeça entre 
as coxas para impedir a aspiração para os pulmões.  Nunca dê nada pela boca para uma pessoa 
inconsciente.  Encaminhe para um médico imediatamente. 
 
5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
INFLAMABILIDADE (Flash Point):  -18°C 
lel:  1%                                            uel:  8% 
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Líquido e vapor extremamente inflamáveis! Vapor pode causar fogo brilhante.  Perigoso quando 
exposto a calor ou chama. Contato com fortes oxidantes pode causar incêndio.  Chamas podem 
ser combatidas com dióxido de carbono, espuma ou pó químico.  A água é ineficaz.   Sensível a 
descarga eletrostática.  A temperatura de autoignição é de 250ºC. 
 
6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO 
Elimine todas as fontes de ignição.  Não entre no local sem máscara (F) VO.  Em casos de 
derramamento sem se inflamar use um spray de água para dispersar os vapores e com vestimenta 
específica interrompa o vazamento, e posteriormente areje a área e isole-a.  O material derramado 
pode ser absorvido com terra ou areia.  Encaminhe resíduos para incineração. 
 
7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Ao manusear este produto use máscara (F) VO, avental de manga longa, luvas de borracha e 
óculos de segurança. 
PRECAUÇÕES NO ARMAZENAMENTO:  estocar em local seco, fresco e bem ventilado, longe de 
qualquer área que possa causar incêndios perigosos e sérios . Na estocagem e na área de 
manuseio deve estar indicado ÁREA PROIBIDA DE FUMAR! Use ferramentas e equipamentos que 
não provoquem faíscas. Isole de substâncias incompatíveis. Recipientes vazios deste material 
retêm resíduos do produto (vapor, líquido). PERIGO! Não abra a menos que o conteúdo da sala 
esteja na temperatura de 21ºC ou menos. Permita que o material da sala esteja frio por 24 horas 
antes de abrir o recipiente. 
 
8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
Limites de Exposição Permitidos: 
OSHA: PEL: Pentano 600ppm(TWA), 750ppm (STEL)  
                     Ciclopentano 600ppm (TWA)   
ACGIH:  TLV:   Pentano 600ppm (TWA)  750ppm (STEL)  
                         Ciclopentano 600ppm (TWA)  
VESTIMENTA MÍNIMA RECOMENDADA:  avental de manga longa e óculos de segurança, botas. 
LUVAS:   de borracha descartáveis 
MÁSCARA RESPIRATÓRIA RECOMENDADA:  máscara com filtro para vapores orgânicos (VO) 
 
9.  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Descrição física:  líquido  incolor transparente 
Odor:  característico 
Densidade : 0,63 g/mL 
Ponto fusão:  < -70°C 
Intervalo de ebulição:  30-40/30-50/40-60°C 
SOLUBILIDADE: 
Água:  insolúvel 
Solventes orgânicos:  miscível 
 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Produto de alta tensão de vapor.  Este reagente é estável em condições normais de estocagem e 
armazenagem.  Este reagente é incompatível com ácidos minerais oxidantes. Ataca algumas 
formas de plástico, borracha e revestimentos. 
  
11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
Tip.dose Modo Espécie Quantidade Unidades 
LC50 Ihl Rato 3400 ppm/4h 
CARCINOGENICIDADE:  não cancerígeno 
DADOS DE MUTAÇÃO: nada consta 
TERATOGENICIDADE:  nada consta 
 
12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
BCF < 100 



 

 

No ar tem meia-vida entre 1 e 10 dias. 
Quando jogado no solo este produto é facilmente biodegradável , e rapidamente evapora. Em 
água, este composto é biodegradável, evaporando.  Este material não bioacumula.  No ar pode 
degradar pela reação fotoquímica produzida por radicais hidroxila. 
 
13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Envie para incinerador apropriado. 
 
14.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Número ONU:  1268 
 
15.  REGULAMENTAÇÕES: 
NFPA:  Saúde:1     Inflamabilidade :4    Reatividade:0    
Rótulo:  PERIGO! LÍQUIDO E VAPOR EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL (F) 
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