
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
 

 

 Página 1 
 

CARBOXI IND COM DE 

GASES LTDA 

Nome apropriado para 

embarque 

Número de Risco: 225 

Número da ONU: 1073 
Av. Desembargador Cesar do 

Rego, 2478 Colônia Antônio 

Aleixo – Manaus – AM 

Fone: 092-3618-9394 

 

OXIGÊNIO LÍQUIDO 
Classe ou Subclasse de Risco: 2.2 

Descrição da Classe ou 

Subclasse de Risco: Gás Não 

Inflamável e Não Tóxico 

Aspecto: Gás Liquefeito não inflamável, não tóxico, porém oxidante, baixa 

temperatura. O Oxigênio Líquido coloração azulada, Inodoro e 

Insípido. 

EPI: Capacete de Segurança, Luva de Raspa de cano longo. 

 RISCOS 

Fogo: O produto não queima, mas alimenta o fogo. Produz chama e/ou 

explosão quando em contato com óleo, graxa, estopa, materiais 

combustíveis e orgânicos. 

Saúde: Não é tóxico. É prejudicial a saúde quando aspirado seco em grande 

quantidades, e em contato com a pele pode causar queimaduras 

devido abaixa temperatura (-183 ºC). 

Meio 

Ambiente: 

Não Polui. 

 EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento: Desligue todas as fontes de ignição. Tente fechar a válvula onde há 

vazamento. Procure evitar o contato do gás com óleo, graxa, estopa 

ou qualquer material combustível. Impedir que o produto líquido entre 

em esgoto, fossas, ou qualquer outro lugar onde sua acumulação 

possa ser perigosa. Mantenha a área ventilada e isolada. 

Fogo: Tente fechar a válvula ou desviar o jato de gás do fogo. 

Poluição Não Polui, é dispersivo no ar atmosférico. 

Envolvimento 

de pessoas 

Remover a vítima para local arejado. Se a vítima for atingida por jato 

de líquido lavar imediatamente a área afetada com água em 

abundância por 15 minutos. Em caso de um ferimento, chamar um 

médico imediatamente. 

Informações 

ao médico: 

Relate se a vítima foi atingida por jatos de líquido. 

Observações: Avise a Carboxi Gases e as Autoridades Locais. As instruções para o 

Motorista, no caso de uma emergência, estão no envelope de 

emergência. 

  

Amazonas Av. Desembargador Cesar do Rego, 2478 Dist. Ind.  

Manaus-AM 

092-3618-9394 

Bombeiros Av. Codajás,  Manaus-AM 092- 193 

IBAMA Rua Recife, Manaus - AM 092- 3613-3081 

 

 


