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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome comercial: Hipoclorito de Calcio. 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: tratamento de águas industriais e de 
piscinas. 
Nome da empresa: Avanti Química. 
Endereço: Rua Antônio de Artioli, 570, Bloco Zug, Sala 202 - B. Swiss Park Office – Campinas – SP 
Telefone da empresa: (19) 3090-3103 
Telefone para emergências: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  
                                                0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 
E-mail: contato@avantiquimica.net 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
Classificação de perigo do produto químico: (identificação do perigo/categoria) 
Sólidos oxidantes - Categoria 2 
Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4 
Corrosão/irritação a pele - Categoria 1B  
Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo – Categoria 1 
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico – Categoria 1 
 
 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos. 
Elementos apropriados da rotulagem: 
 

Elementos do Rotulo Dados 
Identificação do produto e telefone 
de emergência do fornecedor 

Nome Comercial/Técnico: Hipoclorito de Calcio. 
Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  
                                                    0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA)    
                                                    19 3090-3103 (Avanti Química) 

Composição Química                 
 

Hipoclorito de Calcio – 65% – 75% CaCl2O2 
Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 

Pictogramas de Perigo 

 
Palavra de Advertência 
 

PERIGO 
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Frase de Perigo H272 Pode agravar incêndios, comburente. 
H302 Nocivo por ingestão. 
H313 Pode ser nocivo em contato com a pele 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 
H330 Fatal se inalado 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos 

Frases de Precaução Prevenção: 
P210 Manter afastado do calor 
P220 Manter/guardar afastado de roupa/materiais combustíveis 
P221 Tomar todas as precauções para não misturar com 
combustíveis 
P260 Não inale os vapores gerados. 
P264 Lave-se cuidadosamente após o manuseio. 
P270 Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. 
P272 A roupa contaminada não pode sair do local de trabalho. 
P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 
P280 Use luvas, roupas e óculos de proteção. 
Resposta à emergência: 
P391 Recolha o material derramado. 
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta 
indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico.  
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a 
boca. Não provoque vômito. 
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE 
(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. P304 
+ P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local 
ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração.  
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS 
OLHOS: Enxágue cuidadosamente com a água durante vários 
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for 
fácil, Continue enxaguando. 
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte 
um médico. 
P342 + P311 Em case de sintomas respiratórios: Contate um 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 
 
Substância 
 
Nº. CAS: 7778-54-3                                                                             Número de ONU: 1748 
 
Nome químico ou técnico: Hipoclorito de Calcio 65%. 
Sinônimo: Hipoclorito De Calcio, Calcio Cloro Hipoclorito, Cálcio Anidro Neutro 
Massa Molecular: 142,98 g/mol  
  

Impurezas que contribuam para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Inalação: Remover o acidentado da área de contaminação um local arejado. Se houver parada respiratória 
execute a reativação com Oxigênio, se necessário. Consultar um médico. Leve esta FISPQ. 
Contato com a pele: Lavar o local com abundância de sabão e água, remover as roupas contaminadas e 
sapatos, lavar e descontaminar antes de reutilizá-los. Consultar um médico. Leve esta FISPQ. 
Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água abundante por 15 minutos. Logo após vedá-
los e procurar rapidamente atenção médica. Leve esta FISPQ. 
Ingestão: Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. Consultar um 
médico. Leve esta FISPQ. 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: O material é extremamente destrutivo para os 
tecidos das membranas mucosas e para o trato respiratório superior, os olhos e a pele; espasmo, inflamação e 
edema da laringe, espasmo, inflamação e edema dos brônquios, pneumonite, edema pulmonar, sensação de 
queimadura, Tosse, respiração ruidosa, laringite, Respiração superficial, Dor de cabeça, Náusea, Vómitos, 
Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente 
investigadas.  
Notas para o médico: Dados não disponíveis 

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico 

Armazenamento P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o 
recipiente bem fechado.   

Outras informações A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico deste 
produto pode ser obtida por meio de: contato@avantiquimica.net 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção apropriados: Utilizar somente água.  
Perigos específicos da substância ou mistura: Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NOx), Cloreto de 
hidrogênio gasoso.  
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar equipamento de respiração autônomo para 
combate a incêndios, se necessário.  
Outras informações: Quando aquecido poderá vapores irritantes e gases derivados do cloro.  
 
6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 
Precauções pessoais 
Precauções individuais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:  
Por uma proteção respiratória. Evitar a formação de poeira. Evita a respiração do vapor/névoa/gás. Assegurar 
ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Evitar de respirar o pó.  
Precauções ao meio ambiente: Prevenir a dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada de 
produto no sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.  
Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Varrer e apanhar com uma pá. Controlar e recuperar 
com aspirado protegido eletricamente ou varrer a seco e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação 
de acordo com as legislações locais (ver secção 13). Não utilizar jactos de água. Manter em recipientes 
fechados adequados para a eliminação.  
Remissão para outras secções: Para eliminação de resíduos vê a secção 13.  

   
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Medidas técnicas apropriadas para o manuseio  
Precauções para manuseio seguro: Evita o contato com a pele e os olhos, utilizar EPI. Evitar a formação 
de pós e aerossóis. Providenciar uma adequada ventilação onde se formem poeiras. Manter afastado de 
qualquer chama ou fonte ignição  
Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, 
fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. 
Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. 
Condições de Armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 
Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão. 
Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente 
fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35 C.  
Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. 
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Embalagem recomendada: Baldes Plásticos de Polietileno. 
 
 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Parâmetros de controle 
Limites de exposição ocupacionais: Não contém substâncias com valores limites de exposição profissional.  
Indicadores biológicos: Não estabelecidos.  
Outros limites e valores: Não disponíveis. 
Medidas para controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o 
meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar 
disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. 
Medida de proteção pessoal ou EPI’s apropriados 
Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial. 
Proteção da pele: Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma 
técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contato da 
pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas 
práticas. Lavar e secar as mãos.  
Proteção do corpo: O tipo de equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com a concentração e 
a quantidade da substância perigosa no local de trabalho  
Proteção respiratória: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do 
ar são apropriados, use um respirador de partículas ou cartuchos de respiração. Se o respirador for o único 
meio de proteção, usar um respirador de ar de cobertura facial total, munido de cartucho para vapores 
químicos e filtro para material particulado.  
Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.  
 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto: Solido, em grânulos brancos 
Odor e limite de odor: Cloro 
pH: 10,8 (10%). 
Ponto de fusão/ Ponto de congelamento: Não disponível. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível. 
Ponto de fulgor: Não determinado. 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível. 
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível. 
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Pressão de vapor: Não disponível. 
Densidade do vapor: Não disponível. 
Densidade relativa: 2,35 A 20 °C (Sólido)  
Solubilidade: 18% a 25°C  
Coeficiente de partição-n-octanol/água: Não disponível. 
Temperatura de autoignição: Não disponível. 
Temperatura de decomposição: > 117 ºC. 
Viscosidade: Não disponível. 
Outras informações: Não disponível. 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Estabilidade química e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 
Reage com água ácidos libertando cloro. Forma compostos explosivos com o amoníaco e aminas. oxidante 
forte. Outros materiais incompatíveis incluem orgânicos, compostos azotados, extintores de incêndio 
químico seco contendo fosfato de mono-amônio, materiais combustíveis ou inflamáveis. 
Reações perigosas: reação perigosa com produtos explosivos, de combustão espontânea, peróxidos 
orgânicos, agentes oxidantes e alcalinos. 
Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Materiais inflamáveis e Combustíveis. Presença de 
metais e outras impurezas. 
Materiais ou substâncias incompatíveis: Ácidos, compostos orgânicos nitrogenados, materiais corrosivos, 
materiais inflamáveis e materiais orgânicos. 
Produtos perigosos da decomposição: Em temperaturas acima de 170,0 C ocorre a decomposição térmica 
produzindo gás cloro. 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidade aguda: Nocivo se ingerido.  
DL50 (oral, camundongos): 850 mg/kg 
DL50 (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg 
Corrosão/Irritação da pele: Provoca queimadura severa à pele com dor, formação de bolhas e descamação.  
Lesões oculares graves/Irritação ocular: Provoca lesões oculares graves com dor, lacrimejamento,  
podendo levar à cegueira. 
Sensibilidade respiratória ou a pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou 
a pele 
Mutagenicidade em células germinativas: Dados não disponíveis 
Carcinogenicidade: Dados não disponíveis 
Toxidade á reprodução: Dados não disponíveis 
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Toxicidade para órgãos- alvo específicos- exposição única: Dados não disponíveis 
Toxicidade para órgãos- alvo específicos- exposição repetida: Dados não disponíveis 
Perigo por aspiração: Dados não disponíveis 
  
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 
Efeitos ambientais 
Ecotoxicidade: Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
CL50 (Peixes 96h): 0,088 mg/L 
CL50 (Acartia tonsa 48h): 0,11 mg/L 
Persistência/ Degradabilidade: O produto apresenta persistência e não e considerado rapidamente 
degradável 
Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. 
Mobilidade do solo: Não disponível. 
Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos recomendados para destinação final 
Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. De- vem ser 
consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n 12.305, de 02 de agosto de 2010 
(Política Nacional de Res duos Sólidos). 
Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas.  
Embalagem utilizada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser 
mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
  
Regulamentações nacionais e internacionais 
Via terrestre (Brasil – ANTT 420 de 12/02/2014)  
 
Número ONU:  
Classe de risco:  
Risco subsidiário:  
Número de risco:  
Grupo de embalagem:  
Provisões especiais:  
Nome apropriado para embarque:  

1748  
5.1  
-  
50  
II  
-  
HIPOCLORITO DE CÁLCIO  
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Via marítima (IMO/IMDG)  
Número ONU:  
Classe de risco:  
Risco subsidiário:  
Número de risco:  
Grupo de embalagem:  
Provisões especiais:  
Nome apropriado para embarque:  

1748  
5.1  
-  
50  
II  
-  
HIPOCLORITO DE CÁLCIO  

 
Via área (ICAO – TI / IATA - DGR)  
Número ONU:  
Classe de risco:  
Risco subsidiário:  
Número de risco:  
Grupo de embalagem:  
Provisões especiais:  
Nome apropriado para embarque:  

1748  
5.1  
-  
50  
II  
-  
HIPOCLORITO DE CÁLCIO  

 

Perigo ao meio ambiente: O produto é considerado poluente marinho. O pH extremo do produto pode 
causar alterações nos compartimentos ambientais provocando danos aos organismos. 
Número de ONU: 1748 
Nome apropriado para embarque: Hipoclorito De Cálcio  
Classe ou subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: 5.1 
Nº de risco: 50. 
Grupo de embalagem: II 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 
 
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;  
NBR-7500 da ABNT, que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenagem de 
materiais;  
Norma ABNT-NBR 14725-(3):2017 e (4):2014 para elaboração da FISPQ. 
 
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. 
 
Legenda: 
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ONU – Organização das Nações Unidas 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
PVC – Policloreto de Vinila 
DL50 – Dose Letal 50% 
CAS – Chemical Abstracts Service 


