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Nome comercial: Cloreto de cálcio. 

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: salmoura para sistemas de refrigeração e 

sua incorporação no cimento, promovendo maior viscosidade à massa e aumentando seu poder de 

cimentação, o que se deve basicamente a sua elevada higroscopia. 

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 
 

 

 

Classificação de perigo do produto químico: (identificação do perigo/categoria) 

Toxicidade aguda, Oral (Categoria 5). 

Irritação ocular (Categoria 2A) 

 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, 

ONU. 

 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não aplicável. 

Elementos apropriados da rotulagem: 

 

Elementos do Rotulo Dados 

Identificação do produto e telefone de 

emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: Cloreto de Cálcio. 

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA) 

0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 
19 3278-2458 (Avanti Química) 

Composição Química Cloreto de cálcio - CaCl2. 

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com 

a ABNT NBR 5.232/2016. 

Pictogramas de Perigo 

 
Palavra de Advertência ATENÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
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Frase de Perigo H303 Pode ser perigoso por ingestão. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 

Frases de Precaução P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. P280 

Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. P305 + 

P351 + P338 Se entrar em contato com os olhos enxaguar 

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar 

lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 

enxaguar. P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P337 + 
P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Armazenamento Não exigido. 

Disposição Não exigido. 

Outras informações A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico deste 
produto pode ser obtida por meio de: contato@avantiquimica.net 

 

 

 

Substância 
 

Nº. CAS: 10.035-04-8 Número de ONU: Não Classificado 

 

Nome químico ou técnico: Cloreto de cálcio. 

Sinônimo: Cloreto de Cálcio, sal de Cálcio. 

Impurezas que contribuam para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 
 

 

 

Inalação: Remover a vítima para ambiente com ar fresco e mantê-la aquecida. Caso haja dificuldade de 

respiração, administrar oxigênio. 

Contato com a pele: Descartar sapatos contaminados que não sejam de borracha, lavar as roupas antes de 

reutilizá-las. Lavar continuamente a parte afetada com água fria, por pelo menos 10 minutos. 

Contato com os olhos: Imediatamente lavar os olhos continuamente com fluxo direto de água, por pelo 

menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas para assegurar completa irrigação dos olhos e tecidos 

oculares. Lavar os olhos poucos segundos após a exposição, evite qualquer sabão ou detergente durante a 

lavagem. 

Ingestão: Se o produto for ingerido, não induzir ao vômito. Imediatamente fornecer a vítima grandes 

quantidades de água e se possível, vários copos de leite. Se ocorrer vômito espontâneo, fornecer mais água 

leite e manter a vítima em local com ar fresco. 

Ações que devem ser evitadas: Se o produto for ingerido, não induzir ao vômito. Nunca fornecer nada 

pela boca se a vítima estiver inconsciente. 

Notas para o médico: Não disponível. 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

mailto:contato@tiosertec.com.br
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Meios de extinção apropriados: Material não inflamável. Adaptar ao meio ambiente. 

Meios de extinção não apropriados: Não aplicável. 

Perigos específicos referentes ás medidas: Evitar fogo direto no produto, o que poderá liberar vapor de 

ácido clorídrico, não inflamável, mas tóxico. 

Métodos especiais: Fazer extinção do fogo evitando a água quando estiver próximo do produto. 

Proteção dos envolvidos no combate ao incêndio: Usar mascara para pó e gás de ácido clorídrico (HCl), 

quando a temperatura do produto estiver elevada. Se for entrar em contato com o produto, usar EPI’s 

apropriados. 

Perigos especifícos da combustão do produto químico: Liberação do gás de Ácido Clorídrico. 
 

 

Precauções pessoais: Remover do local o pessoal não envolvido com o atendimento à emergência. Para o 
pessoal que vai entrar em contato com o produto, fornecer botas de borracha, avental de PVC, luvas de 

PVC, óculos de proteção e no caso de haver poeira fornecer mascaras para pó. No caso de haver poeira, 

fazer lançar água em forma de neblina. 

Precauções ao meio ambiente: Em caso de vazamento evite jogar muita água no produto pois o cloreto de 

cálcio é muito solúvel em água. Se ocorrer a diluição do produto, fazer contenções em forma de diques 

com terra ou areia, evitando descargas em córregos, esgotos, bueiros ou cursos d’água. 

Procedimento de emergência e sistemas de alarme: Não disponível. 

Métodos para limpeza: Por se tratar de um produto sólido recolher o máximo possível em recipientes 

apropriados. Lavar com bastante água o que não for possível recolher. A recuperação, neutralização e 

disposição desse material, deverá ser feita através da orientação do fabricante e/ou através de orientação 

dos órgãos ambientais. 

Prevenção de perigos secundários: Não aplicável. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: A recuperação, neutralização e disposição desse 

material, deverá ser feita através da orientação do fabricante e/ou através de orientação dos órgãos 

ambientais. 
 

 

 

MANUSEIO 

Medidas técnicas apropriadas: Manusear o produto com ventilação e local adequado. Evitar contato 

direto com o produto. Manter as embalagens fechadas, quando não estiver sendo utilizadas. Descontaminar 

equipamentos de proteção individual após o término do trabalho. 

Prevenção da exposição do trabalhador: Usar equipamentos de proteção individual (EPI’s) apropriados: 

Botas de Borracha, Avental de PVC, Luvas de PVC, Óculos de Segurança, Mascara para pó. 

Prevenção de incêndio e explosão: Não aplicável. 

Orientações e precauções para manuseio seguro: Manter longe de incompatíveis tais quais: O Cloreto de 

Cálcio causa corrosão na maioria dos metais. O Cloreto de Cálcio é incompatível com Ácidos fortes, com a 

maioria dos Sulfatos, Trifluoreto de Bromo, Zinco, polimeriza com Cloreto de Vinila, Estireno, Acrilato de 

Metila, Butadieno, é incompatível também com a Água gerando calor durante a dissolução. 

Medidas de higiene: 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
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Armazenamento: Armazenar o produto em local coberto e ventilado, evitar o sol e a chuva. Evitar fontes 

de calor e ambiente muito úmido. 

Condições de armazenamento: Manter longe de incompatíveis. 

Embalagem recomendada: Sacos de polietileno que se fechem hermeticamente. Não armazenar em Ráfia 

sem o saco de polietileno interno, papel multifoliado e tambores sem proteção interna. 
 

 

 

Limites de exposição ocupacionais: Não disponível. 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas para controle de engenharia: Manter chuveiro de emergência e lava ólhos próximo de locais de 

manuseio do produto. Manter boa ventilação nos locais de manipulação do produto. 

EPI’S APROPRIADOS 

Proteção dos olhos/face: Usar óculos de proteção ou proteção facial total. 
Proteção da pele e do corpo: Usar luvas de PVC, avental de PVC e botas de borracha. 

Proteção respiratória: Mascara de proteção para pó. 
Precauções especiais: O Cloreto de Cálcio, é um sal altamente Higroscópico, em contato com o ar absorve 

umidade, tornando-se liquido e ao dissolver-se em água o processo é exotérmico, liberando calor. 

 

 
 

Aspecto: Sólido branco, em pó ou granulado. 

Odor: Inodoro. 

pH: 9,0 à 11,0 (Solução 10%). 
Ponto de fusão: 772ºC 

Ponto de ebulição: 1600ºC 

Ponto de fulgor: Não disponível. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade: Não inflamável. 

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

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade do vapor: Não disponível. 

Densidade: Específica 1,85 g/cm3 (25ºC). Aparente 1,04 g/cm3 (25ºC) 

Solubilidade: Solúvel em água 745 g/L à 20ºC e 1590 g/L à 100ºC, solúvel também em álcool, acetona e 

ácido acético. 

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

Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: 1600ºC 

Viscosidade: Não se aplica 

 

 
Estabilidade química: O Cloreto de Cálcio é estável quando embalado hermeticamente e em condições 
normais de temperatura e pressão. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
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Reatividade: É instável quando exposto ao ar livre absorvendo umidade do ar tomando se liquido. 

Reações perigosas: Reage perigosamente com ácidos fortes, com Zinco e na dissolução com Água. 

Condições a serem evitadas: Evitar a exposição com ar e água. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não disponíveis. 

Produtos perigosos da decomposição: Ácido Clorídrico gás ou Cloreto de Hidrogênio (HCl). Cloro na 

forma de gás (Cl2). 
 

 

 

Toxicidade aguda: Ratos oral, LD50: 1000 mg/kg, não houve efeito tóxico. Coelhos oral, LD50 1384 

mg/kg, não houve efeito tóxico. Ratos oral TD50, 112 g/kg, administrado continuamente por 20 semanas, 

produziu tumor na tiróide. Baseado em testes realizados com ratos, foi estimado que a dose letal para o 

humano é de 150g, quando ingerido em dose única. 

Toxicidade crônica: Não disponível. 

Principais sintomas: Não disponível. 

Efeitos específicos: O Contato prolongado pode causar irritações e até queimaduras na pele e olhos. A 

Inalação prolongada causa queimaduras nas vias respiratórias, dores de garganta e falta de ar. A Ingestão 

causa distúrbios gastrintestinais náuseas e queimações. 

SUBSTÂNCIAS QUE PODEM CAUSAR 

Interação: Não disponível. 

Aditivos: Não disponível. 

Potenciação: Não disponível. 

Sinergia: Não disponível. 
 

 

 

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. 
 

 

 

Produto: Constatar o fabricante para obter informações adicionais. 

Restos de produtos: O descarte do produto deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável 

(Federal, Estadual ou Municipal). Nunca descartar o produto em esgotos córregos ou no meio ambiente. 

Embalagem utilizada: O material da embalagem utilizada poderá ser reciclado em empresas apropriadas, 

deverá ter autorização dos órgãos ambientais competentes. 
 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
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Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre: Não classificado como produto perigoso. 

Aéreo: Não classificado como produto perigoso. 

Hidroviário: Não classificado como produto perigoso. 

Número de ONU: Não aplicável. 

Nome apropriado para embarque: Cloreto de cálcio. 

Classe e subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: Não aplicável. 

Nº de risco: Não aplicável. 

Grupo de embalagem: Não aplicável. 
 

 
 

 
 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; 

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26; 

Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAI/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos perigosos; 

Resolução nº 5.232 de 14/DEZ/2016 da ANTT, que trata de instruções complementares ao regulamento do 

transporte terrestre de produtos perigosos; 

Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da 

Justiça – Departamento de Polícia Federal. 

NBR-7500 da ABNT, que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenagem de 

materiais; 

NBR-7501 da ABNT, que normatiza a terminologia utilizada no transporte de produtos perigosos; 

NBR-7503 da ABNT, que normatiza a ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos – 

características e dimensões; 

NBR-9735 da ABNT, que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de 

produtos perigosos; 

Norma ABNT-NBR 14725-(3):2017 e (4):2014 para elaboração da FISPQ. 
 

 

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. 

Legenda: 

ONU – Organização das Nações Unidas 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PVC – Policloreto de Vinila 

15. REGULAMENTAÇÕES 

16. OUTRAS INFORMAÇOES 
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