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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-MASTIC ASV 
Nome da empresa: TECNOLITA Industrial Ltda. 

Endereço: Rua Bernardino Martins Filho, nº 55 – Jd. das Bandeiras II – Campinas/SP – CEP 13051-103 

Telefone Contato: (19) 3729-3090 Telefone Emergência: (19) 3729-3090 

Fax: (19) 3729-3080 E-mail: anticorrosivos@tecnolita.com.br  

Ceatox – Centro de Assistência Toxicológica: 0800 – 0148110 – www.ceatox.org.br  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação do GHS: 
Perigos Físicos 
Líquidos inflamáveis 

 
Categoria 4 

Perigos para a Saúde 
Toxicidade aguda (dérmica) 
Toxicidade aguda (inalação – poeira e névoa) 
Corrosão / irritação à pele 
Carcinogenicidade 
Toxicidade à reprodução 

 
Categoria 5 
Cetegoria 4 
Categoria 2 
Categoria 1A 
Categoria 2 

Perigo ao Meio Ambiente 
Perigo ao ambiente aquático 

 
Categoria 3 

  
  
  
  

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

  
Palavras de Advertência: PERIGO 
Frases de Perigo: Líquido combustível. 
 Pode ser nocivo em contato com a pele. 
 Provoca irritação à pele. 
 Nocivo se inalado. 
 Pode provocar câncer. 
 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 
 Nocivo para os organismos aquáticos. 
Frases de precaução: Prevenção 
 Obtenha instruções específicas antes da utilização. 
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Não manusear o produto antes de ler e perceber 
todas as precauções de segurança. 

 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, 
superfícies quentes – Não fume. Evite inalar as 
poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / 
aerossóis. 

 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. 
Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. Evite a liberação para o meio ambiente. 
Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção 
ocular / proteção facial. 

 Respostas de Emergência 
 SE EM CONTATO COM A PELA: lave com grande 

quantidade de água. 
 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

Caso cinta indisposição, contate um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/Médico. Tratamento 
específico. Retire toda roupa contaminada e lave-a 
antes de usá-la novamente.  

 EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local 
ventilado e a mantenha em repouso numa posição 
que não dificulte a respiração. 

 EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE 
EXPOSIÇÃO: consulte um médico.  

 Armazenamento: 
 Armazene em local bem ventilado. 
 Mantenha em local fresco. 
 Armazene em local fechado à chave. 
 Disposição: 
 Descarte o conteúdo/recipiente em uma instalação 

apropriada de tratamento e disposição, de acordo 
com as leis e regulamentações aplicáveis, e com as 
características do produto por ocasião da disposição. 

Outros perigos que não resultam em classificação:  
Não existem informações disponíveis.  

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Asfalto 8052-42-4 Não disponível 40 – 70 

Tolueno 108-88-3 Não disponível 15 – 40 % 

Carbonato de Cálcio 471-34-1 Não disponível 15 – 40 % 

Destilados 
(petróleo), 

parafínicos pesados 
com argila 

64742-36-5 Não disponível 

1 – 5% 

Quartzo (SiO2) 14808-60-7 Não disponível 0.1 – 1% 

*Todas as concentrações estão expressas em porcentagem por peso, a não ser que o 
ingrediente seja um gás. As concentrações dos gases estão expressas em porcentagem 
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por volume. 
 

Natureza Química: MISTURA 
Nome Químico: Adesivo Asfáltico 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Recomendação Geral: Sair da área perigosa. Se houver exposição a alguma substância ou você se sentir 
indisposto, procure um CENTRO DE INTOXICAÇÃO ou um médico. Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão. Os 
sintomas de envenenamento podem aparecer várias horas depois. Não deixar a vítima sem atendimento. 

Inalação: Deslocar para o ar fresco. 

Contato com a pele: Enxaguar imediata e abundantemente com água, durante pelo menos 15 minutos, 
enquanto retira o vestuário e os sapatos contaminados. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. 
Obter assistência médica. 

Contato com os olhos: Lave imediatamente com água corrente em abundância durante pelo menos 15 minutos. 
Se for fácil, remova as lentes de contato. Obter assistência médica. 

Ingestão: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médicos. Enxágue a 
boca. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados:  
Sintomas: Irritação do trato respiratório. Contato prolongado com a pele pode causar vermelhidão, coceira, 
irritação e eczema / descamação. 
Perigos: Não há dados disponíveis. 

Notas para o médico: Sem riscos que necessitem de medidas especiais de primeiros socorros. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Retirar recipientes da área do incêndio, caso possa ser feito sem riscos. Escolher 
o meio de extinção do fogo apropriado para os demais materiais vizinhos. 

Meios de extinção não recomendados: Evitar dirigir o jato da mangueira diretamente sobre as chamas porque 
isto causa o alastramento do incêndio 

Perigos específicos referentes no combate a incêndio: Em caso de incêndio, poderão se formar gases nocivos. 

Procedimentos especiais de combate a incêndio: Não há dados disponíveis. 

Equipamentos especiais para a proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Os bombeiros devem 
usar equipamentos de proteção normalizados, incluindo casaco retardante de chamar, capacete com viseira, 
luvas, botas de borracha adequadas e em ambientes fechados, aparelho de respiração autônomo. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência: ELIMINE todas as fontes de 
ignição (não fume, não permita que haja chamas ou faíscas na área adjacente). Consulte a seção 8 da FISPQ para 
Equipamentos de Proteção Individual. Não tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem 
vestuário protetor apropriado. Não permita o acesso de pessoas que não tenham autorização. 

Precauções ao meio ambiente: Não contaminar fontes de água ou redes de esgoto. Prevenir dispersão ou 
derrame do produto se for seguro fazê-lo. Evite a liberação para o meio ambiente. 
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Métodos e materiais de contenção e limpeza: Estancar e absorver os derramamentos com areia, terra ou outros 
materiais não combustíveis. Recolher o derramamento nos recipientes, vedar com segurança e entregar para  
Descarte de acordo com as regulamentações locais. 

Procedimento para Notificação: No caso de um derramamento acidental, notificar as autoridades, de acordo 
com todos os regulamentos aplicáveis. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Orientação para prevenção de fogo e explosão: Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de 
eletricidade estática (que podem provocar a combustão de vapores orgânicos). Não usar instrumentos que 
produzam faíscas. Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição. Só utilizar 
equipamento elétrico à prova de explosão. 

Recomendações para manuseio seguro: Não manusear o produto antes de ler e perceber todas as precauções 
de segurança. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Use equipamento de proteção individual 
conforme exigido. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume. Evitar o 
contato com a pele. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Providenciar boa ventilação. Usar 
equipamento de proteção individual adequado. Observar as regras de boa higiene industrial. 

Medidas de higiene: Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. Não comer nem beber 
durante o uso. Não fumar durante o uso. 

Condições para armazenamento seguro: Armazene em local fechado à chave. Armazene em local bem 
ventilado. Conservar em lugar fresco. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho 

Identidade Química Tipo Valores Limites de 
Exposição 

Fonte 

Asfalto – Fração inalável 
– como solúveis em 
benzeno 

TWA 0.5 mg/m³ EUA. Limites de 
exposição da ACGIH 
(2011) 

Tolueno TWA 20 ppm EUA. Limites de 
exposição da ACGIH 
(2011) 

Quartzo (SiO2) – Fração 
respirável 

TWA 0.025 mg/m³ EUA. Limites de 
exposição da ACGIH 
(2011) 

 

Limites de exposição profissional a amostras biológicas: 
Nenhum componente têm limites de exposição atribuídos. 

Medidas de controle de engenharia: Fornecer ventilação mecânica (geral e/ou exaustão local) suficiente para 
manter as diretrizes de exposição abaixo (se aplicável) ou abaixo dos níveis que causa desconhecida, suspeita ou 
aparente de efeitos adversos. 

Equipamentos de proteção individual (EPI): 
Informações gerais: Providenciar acesso fácil de água em abundância e uma instalação para lavar os olhos. Deve 
ser usada uma boa ventilação geral (tipicamente 10 trocas de ar por hora). A taxa de ventilação deve estar de 
acordo com as condições. Se aplicável, use enclausuramentos dos processos, ventilação de exaustão local ou 
outros controles mecanizados. 

Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Procurar o 
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conselho de um supervisor geral. 

Proteção da pele e mãos: Use vestuário adequado. Usar luvas resistentes a produtos químicos, calçados e 
vestuário protetor adequado ao risco de exposição. Contatar o profissional de saúde e segurança ou o fabricante 
para obter informações especificas. Usar luvas protetoras apropriadas caso haja risco de contato com a pele.  

Proteção para os Olhos: Usar óculos de segurança com protetores laterais (ou óculos de segurança completo). 

Proteção do corpo e da pele: Usar de forma apropriada. Roupas impermeáveis. Sapatos de segurança. Roupa 
resistente à chamas. Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das 
substâncias perigosas no local de trabalho. Elimine luvas que apresentem rasgos, fissuras ou sinais de desgaste. 

Medidas de higiene: Observar as regras de boa higiene industrial. Lavar as mãos antes de interrupções do 
trabalho, e imediatamente após o manuseio do produto. Não fumar durante a utilização. Não manusear o 
produto antes de ler e receber todas as precauções de segurança. Obtenha instruções específicas antes da 
utilização. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Evitar o contato com a pele. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma, cor): Líquido, viscoso, preto 

Odor: Petróleo, solvente ameno  

pH:  ND 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: > 35°C > 95 °F 

Ponto de fulgor: 48 °C 118 °F 

Taxa de evaporação: Mais lento que o éter 

Inflamabilidade (sólido/gás): Não 

Inflamabilidade (líquidos): ND 

Limite superior de explosividade: ND 

Limite inferior de explosividade: ND 

Pressão de vapor: ND 

Densidade: ND 

Solubilidade em água: Insolúvel 

Viscosidade cinemática: ND 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Não há dados disponíveis 

Estabilidade química: Estável sob condições recomendadas de armazenagem. 

Possibilidade de reações perigosas: Não há dados disponíveis. 

Condições a serem evitadas: Calor excessivo, faíscas, chamas. 

Materiais incompatíveis: Evitar o contato com substâncias oxidantes (ácido nítrico, peróxidos, cromatos) 

Produtos perigosos da decomposição: A decomposição térmica ou combustão podem liberar óxidos de carbono 
e outros gases ou vapores tóxicos. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações sobre as vias de exposição prováveis 
Ingestão: Pode ser ingerido por acidente. A ingestão poderá provocar irritação e indisposição. 
Inalação: Em concentrações altas os vapores, fumos e névoas podem irritar o nariz, a garganta e as membranas 
mucosas. 
Contato com a pele: Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele. 
Contato com os olhos: O contato visual é possível e deve ser evitado. 

Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Toxicidade aguda 
Oral (produto): Não há dados disponíveis. 
Dérmica (produto): ATEmix: 3.125 mg/kg 
Inalação (produto): ATEmix: 3 mg/L 
 
Toxicidade por Dose Repetida (produto): Não há dados disponíveis. 

Corrosão / irritação à pele (produto): Não há dados disponíveis. 
Substância (s) especificada (s): Asfalto – in vivo (coelho): resultado experimental, estudo principal 
Substância (s) especificada (s): Tolueno – in vivo (coelho): resultado experimental, estudo principal 
Substância (s) especificada (s): Carbonato de cálcio – in vivo (coelho): resultado experimental, estudo principal 

Lesões oculares graves / irritação ocular (produto): Não há dados disponíveis. 
Substância (s) especificada (s): Asfalto – in vivo (coelho, 24 h): não irritante 
Substância (s) especificada (s): Tolueno – in vivo (coelho, 24 – 72 h): não irritante 
Substância (s) especificada (s): Carbonato de cálcio – in vivo (coelho, 24 – 72 h): não irritante 

Sensibilização Respiratória ou à Pele (produto): Não há dados disponíveis. 

Carcinogenicidade (produto) 
Artigos da IARC a avaliação do risco carcinogênico para seres humanos: 
Asfalto: Avaliação geral – 2B. Possivelmente carcinogênico para seres humanos. 
Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratado com argila: Avaliação geral – 1. Carcinogênico para seres 
humanos. 
Quartzo (SiO2): Avaliação geral – 1. Carcinogênico para seres humanos. 
ACGIH Carcinogen list: 
Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com argila: Grupo A2 – Carcinogênico suspeito para 
humanos. 
Quartzo (SiO2): Grupo A2 – Carcinogênico suspeito para humanos. 

Mutagenicidade em células germinativas 
In vitro (produto): Não há dados disponíveis. 
In vivo (produto): Não há dados disponíveis. 

Toxicidade à Reprodução (produto): Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. 

Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos – Exposição Única (produto): Não há dados disponíveis. 

Perigo por aspiração (produto): Não há dados disponíveis. 

Outros Efeitos: Não há dados disponíveis. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade:  
Perigo ao ambiente aquático: 
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Peixe (produto): Não há dados disponíveis. 
Substância (s) especificada (s): Tolueno LC 50 (Pimephales promelas, 96 h) – 20.5 – 23.8 mg/L Mortalidade 
Invertebrados aquáticos (produto): Não há dados disponíveis. 
Substância (s) especificada (s): Tolueno LC 50 (Pulga d’água, 24 h) – 240 – 420 mg/L Mortalidade 

Toxicidade crônica 
Peixe (produto): Não há dados disponíveis. 
Substância (s) especificada (s): 
Asfalto: NOAEL (Oncorhynchus mykiss, 28 d) ≥ 1,000 mg/L Correlação baseada em substância de apoio 
(substituto ou análogo estrutural), estudo principal LL 50 (Oncorhynchus mykiss, 28 d) > 1,000 mg/L – Correlação 
baseada em substância de apoio (substituto ou análogo estrutural), estudo principal. 
Tolueno: LOAEL (Oncorhynchuskisutch, 40 d) 2.77 mg/L Resultado experimental, estudo principal. / NOAEL 
(Pimephales promelas, 32 d) 4 mg/L Resultado experimental, estudo de apoio. / LOAEL (Pimephales promelas, 32 
d) 6 mg/L Resultado experimental, estudo de apoio. / NOAEL (Oncorhynchus kisutch, 40 d) 1.39 mg/L Resultado 
experimental, estudo principal. 

Invertebrados aquáticos (produto): Não há dados disponíveis. 

Toxicidade para Plantas Aquáticas (produto): Não há dados disponíveis. 

Persistência e Degradabilidade: 
Biodegradação (produto): Não há dados disponíveis. 
Razão DBO/DQO (produto): Não há dados disponíveis. 

Potencial Bioacumulativo: 
Fator de Bioacumulação (FBC ou BCF) (produto): Não há dados disponíveis. 
Substância (s) específica (s): 
Tolueno: Algas verdes, fator de bioconcentração (FBC ou BCF): 3,016 (static) 
Coeficiente de Relação n-octanol/água (log Kow) (produto): Não há dados disponíveis 
Substância (s) específica (s): 
Tolueno: Log Kow – 2,73 

Mobilidade: 
Mobilidade no soli: Não há dados disponíveis. 
Outros efeitos adversos: Nocivo para organismos aquáticos. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao: 

Recomendação geral: Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. Não 
contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados. Enviar para uma 
empresa licenciada de gerenciamento de resíduos. 

Embalagens contaminadas: Esvaziar o conteúdo remanescente. Fazer a disposição como a de um produto não 
utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos 
aprovado para reciclagem ou descarte. Não reutilizar os recipientes vazios. Não queimar nem usar um maçarico 
de corte no recipiente vazio. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

Transporte: 
Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as 
instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 
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modificações. 

Número ONU: 1325 

Nome apropriado para embarque: SÓLIDO inflamável orgânico, N.E. 

Classe de risco: 4 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 40 

Grupo de embalagem: I 

Regulamentações adicionais: ND 

 

Hidroviário: 
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em Águas Brasileiras) 
Normas de autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto 
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior 
IMO – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code) 

Número ONU: 1325 

Nome apropriado para embarque: SÓLIDO inflamável orgânico, N.E. 

Classe de risco: 4 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 40 

Grupo de embalagem: I 

Regulamentações adicionais: ND 

 

Aéreo: 
ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de Dezembro de 2009. RBAC N175 – 
(REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
N175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – ISICAO – International Civil Aviation Organization (Organização da 
Aviação Civil Internacional) – doc 9284 NA/905 IATA – International Air Transport Association (Associação 
Internacional de Transporte Aéreo) DGR (Dangerous Goods Regulation) 

Número ONU: 1325 

Nome apropriado para embarque: SÓLIDO inflamável orgânico, N.E. 

Classe de risco: 4 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 40 

Grupo de embalagem: I 

Regulamentações adicionais: ND 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Atenção para a possível existência de regulamentações locais. 

Regulamentações específicas para o produto químico:  
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Decreto Federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998. 
Norma ABNT-NBR 14725:2014 
Portaria nº 229 de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações complementares: 
Data da revisão: 11-12-2019 
 
Texto completo das afirmações H 
H226: Líquido e vapores inflamáveis 
H227: Líquido combustível 
H302: Nocivo se ingerido 
H303: Pode ser nocivo se ingerido 
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
H311: Tóxico em contato com a pele 
H314: Pode provocar queimadura severa à pele e dano aos olhos 
H315: Provoca irritação à pele 
H318: Provoca lesões oculares graves 
H319: Provoca irritação ocular grave 
H332: Nocivo se inalado 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H372: Provoca dano aos órgãos por exposição repetida ou prolongada se inalado 
H401: Tóxico para os organismos aquáticos 
H402: Nocivo para os organismos aquáticos 
 
Outras informações:  
As informações contidas nesta FISPQ são as que julgamos suficientes até a data de emissão para que o produto 
seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação regulamentadora de segurança. 
Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja sempre 
utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos agressores oriundos do 
processo operacional ou dele resultantes. 
 
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser, mas não necessariamente são, utilizados nesta ficha de dados 
de segurança: 
ACGHI: American Conference of Industrial Hygienists 
BEI: Índice de exposição Biológica 
CAS: Chemical Abstract Service (Divisão da American Chemical Society) 
CMR: Susbtância cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução 
Ecxx: Concentração efetiva de xx 
FG: Grau alimentar 
GHS: Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos 
Declaração H: Declaração de riscos (H-statement) 
IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos 
IATA-DGR: Regulamento de bens perigosos da “Associação Internacional de Transportes Aéreos” (IATA) 
ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional 
ICAO-TI (ICAO): Instruções Técnicas da “Organização da Aviação Civil Internacional” 
ICxxx: Concentração inibitória para xx de uma substância 
IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 
ISO: Organização Internacional de Normalização 
LCxx: Concentração letal, para xx por centro da população de teste 
LDxx: Dose letal, para xx por cento da população teste 
logPow: Coeficiente de partição octanol-água 
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N.O.S.: Não especificado noutra categoria 
OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
OEL: Limite de exposição profissional 
PBT: Persistente, bioacumulativo e tóxico 
PEC: Concentração previsível sem efeitos 
PEL: Limites de exposição permitidos 
PNEC: Concentração previsível sem efeitos 
EPI: Equipamento de proteção individual (PPE) 
Declaração P: Declaração de precaução (P-statement) 
STEL: Limite de exposição de curta duração 
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
TLV: Valor de limiar 
TWA: Média ponderada pelo tempo 
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável 
WEL: Nível de exposição no local de trabalho 

Bibliografia: 
- Seção 14: Regulamento do Transporte de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução 5232 de 
14 Dezembro de 2016); 
- ABNT-NBR 14725:2014 

    
 

 

 

 

 

 


