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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome Comercial: Cloreto de Sódio. 

Nome químico: Cloreto de Sódio. 

Nome da empresa: Avanti Química. 

Endereço: Rua Antonio de Artioli, 570, Bloco Zug, Sala 202 - B. Swiss Park Office – Campinas – SP 

Telefone da empresa: 19-32782458 

Telefone para emergências: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  

                                                0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 

E-mail: contato@avantiquimica.net 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Perigos mais importantes: Pode causar irritações nos olhos, pode causar irritações na pele, na ingestão 

em grandes quantidades podem causar irritação gastrointestinal, náuseas, vômitos, rigidez e convulsões. 

Exposição continuada pode produzir coma, desidratação e congestão de órgãos internos. Na inalação pode 

causar irritação na área respiratória.  

Efeitos adversos à saúde humana: Causa irritações leves. 

Efeitos ambientais: Totalmente solúvel em água. 

Perigos físicos e químicos: Não disponível. 

Perigos específicos: Não combustível. 

Principais sintomas: A ingestão abusiva causa vômito.  

Classificação de perigo químico e sistema de classificação utilizado: Não perigoso. 

Visão geral das emergências: Não disponível. 

Elementos apropriados da rotulagem: Não disponível. 

 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

 

Nº. CAS: 7647-14-5                            Número de ONU: Não classificado 

 

Nome químico / genérico: Cloreto de Sódio. 

Sinônimo: Sal refinado, Sal grosso. 

Natureza Química: Não disponível. 

Concentração: Não disponível. 

Rotulagem de perigo: Não disponível. 

Sistema de classificação utilizado: Não disponível. 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Inalação: Remova a vitima do local de exposição, levando de preferencia para um local aberto e 

ventilado. Caso necessários execute respiração artificial. Solicite auxilio médico, no caso de tosse 

persistente. 

Contato com a pele: Lavar com água e sabão, removendo as roupas e sapatos contaminados. Caso a 

irritação persista, procurar auxilio médico. Lavar as roupas contaminadas antes de novo uso 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com bastante água por pelo menos 15 min. Caso a irritação 

persista, procurar ajuda médica. 
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Ingestão: Caso a vitima esteja consciente, dar de 2 a 4 copos de água ou leite, solicitando em seguida 

auxilio médico. 

Ações que devem ser evitadas: Nunca faça uma pessoa inconsciente vomitar ou beber líquido. Quando o 

vômito ocorrer com a pessoa inconsciente, gire sua cabeça para o lado para evitar aspiração. 

Notas para o médico: Tratamento sintomático. 

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção apropriados: Produto não inflamável e não combustível. Para fogo pequeno, usar 

spray de água, pó químico seco, gás carbônico ou espuma mecânica.  

Meios de extinção não apropriados: Não disponível. 

Perigos específicos referentes ás medidas:  Não disponível. 

Métodos especiais: Remova ou isole materiais não envolvidos no fogo, caso isto possa ser feito sem 

risco. Pode ser necessário o uso de roupa resistente a produtos químicos e cilindro autônomo de 

respiração com pressão positiva. 

Proteção dos envolvidos no combate ao incêndio: Em caso de incêndio em local de estocagem, utilizar 

roupas protetoras, prevenindo o contato com os produtos de decomposição térmica.   

Perigos especifícos da combustão do produto químico: Cloretode sódio liberta vapor irritante quando 

aquecido em alta temperatura. Cloreto de sódio sustenta combustão. A 1000 graus Celsius são liberados 

cloro e óxido de sódio. 

 

 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções pessoais: Utilize as EPI’s, Evite geração de pó 

Precauções ao meio ambiente: Pare ou reduza o vazamento, caso seja seguro fazê-lo. Previna a entrada 

do produto em esgotos ou cursos d´água. 

Procedimento de emergência e sistemas de alarme: Não disponível. 

Métodos para limpeza: Restrinja o acesso à área até que a limpeza seja completada. Assegure-se que a 

limpeza seja feita somente por pessoal treinado. Use todo o equipamento de proteção pessoal apropriado. 

Prevenção de perigos secundários: Não disponível. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não disponível. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Manuseio: Use com ventilação adequada. Minimize a geração de pó. Evite o contato com os olhos, pele e 

roupa. Não ingira ou inale.  

Medidas técnicas apropriadas: Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de 

proteção individual para evitar contato com a pele e mucosas. Abrir e manusear as embalagens com 

cuidado. 

Prevenção da exposição do trabalhador: Geralmente boa ventilação é o suficiente para controlar os 

riscos.  

Prevenção de incêndio e explosão: Não disponível. 

Orientações e precauções para manuseio seguro: Manipular o produto respeitando as regras gerais de 

segurança. 
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Medidas de higiene: Apropriadas: Atenção especial deve ser tomada quanto à comida e bebida, 

mantendo-as distantes de qualquer contaminação, todo o pessoal deve higienizar completamente as mãos 

antes das refeições. 

Armazenamento: Armazenar em local fresco e seco, preferencialmente em umidade inferior a 75%  

Condições de armazenamento: Condições adequadas: Manter as embalagens bem fechadas, local seco e 

limpo. Temperatura ambiente. Condições que devem ser evitadas: Não armazenar junto com materiais 

incompatíveis. 

Embalagem recomendada: Recomendados: Saco de polietileno, frasco de polietileno. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Limites de exposição ocupacionais: DL50 (ratos): 3,75 g/Kg 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas para controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou 

mecânica, de forma a manter a concentração de vapores/poeiras inferior ao limite de tolerância. 

EPI’s APROPRIADOS 

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção lateral. 

Proteção da pele e do corpo: Luvas de látex, Usar avental para minimizar contato com a pele. 

Proteção respiratória: Mascara contra pó ou respirador de névoa. 

Precauções especiais: Manter chuveiros e lava-olhos de emergência nos locais onde haja manipulação do 

produto. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Aspecto: Sólido em cristais brancos ou incolores. 

Odor: Inodoro     

pH: 6 a 11     

Ponto de fusão: 801 ºC(1474ºF/1074ºK)    

Ponto de ebulição: 1465 ºC (2669 ºF/1738K)   

Ponto de fulgor: Não disponível. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade: Não aplicável. 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade do vapor: Não disponível. 

Densidade: 2,4 g/cm3    

Solubilidade: 357,14 g/l (25 ºC)     

Coeficiente de participação-n-octanol/água: Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

Viscosidade: Não disponível. 

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Estabilidade química: Estável, térmicamente instável em temperaturas extremas.            
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Reatividade: Não aplicável. 

Reações perigosas: Não aplicável. 

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas  

Materiais ou substâncias incompatíveis: Reage com a maioria dos metais não nobres, como ferro e aço. 

Possível explosão em reação com anidrido dicloromaleico e uréia; eletrolise em ambiente de nitrogênio 

pode formar tricloreto de nitrogênio explosivo. 

Produtos perigosos da decomposição: Fumos tóxicos de oxido de sódio. 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Toxicidade aguda: DL50 Rato oral: 3000 mg/kg. DL50 Camundongo oral: 4000 mg/kg. 

Toxicidade crônica: Não cancerígeno, não teratogênico em experimentos animais. 

Principais sintomas: Ligeiras Irritações nos olhos. 

Efeitos específicos: Não disponível. 

SUBSTÂCIAS QUE PODEM CAUSAR 

Interação: Não disponível. 

Aditivos: Não disponível. 

Potenciação: Não disponível. 

Sinergia: Não disponível. 

 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Possíveis efeitos ambientais: Não disponível. 

Ecotoxicidade: Não disponível. 

Persistência/ Degradabilidade: Não disponível. 

Potencial bioacumulativo:  Não disponível. 

Mobilidade do solo: Não disponível. 

Outros efeitos adversos: Não disponível. 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

Produto:  Seguir as normas locais do controle do meio ambiente. 

Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto derramado para posterior 

reutilização ou disposição final. 

Embalagem utilizada: Devem ser eliminadas de acordo com as normas locais do controle do meio 

ambiente. 

 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Número de ONU: Não classificado. 

Nome apropriado para embarque: Cloreto de Sódio. 

Classe e subclasse de risco principal e subsidiário: Não disponível. 

Nº de risco: Não disponível. 

Grupo de embalagem: Não disponível. 
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Regulamentações adicionais: Não disponível. 

 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

 

NBR 10888 de 12/89. Decreto n.º 80.583 de 10/77. Decreto n.º 75.697 de 05/75 

 

 

16. OUTRAS INFORMAÇOES  

 

As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações 

técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste 

documento é ser um guia para manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário 

determinar a adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias. 

 


