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2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

 
 

Nome comercial: NonilFenol 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Tensoativo com propriedades 
umectante e detergente utilizado em produtos líquidos e pós diversos, tais como limpadores multi uso, 
desengraxantes e lava roupas 
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) 3090-3103 
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)  
Irritante para pele, Categoria 2 – H315;  
Lesões oculares graves, Categoria 1- H318  
Toxidade órgãos-alvo específicos (exposição única), Categoria 3 – H335 

 
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: Nocivo por inalação, ingestão, contato com pele 
e olhos 
Elementos apropriados da rotulagem: 
 

 
Elementos do Rotulo Dados 

Identificação do produto e telefone de 
emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: NonilFenol 
Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA) 

0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 
19 3090-3103 (Avanti Química) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
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Pictogramas de Perigo  

 
Palavra de Advertência ATENÇÃO 

Frase de Perigo Nocivo por ingestão.  
Pode ser nocivo em contato com a pele.  
Provoca irritação cutânea.  
Provoca irritação ocular grave.  
Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro .  
Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
Muito tóxico para os organismos aquáticos.  
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Frases de Precaução Não inale gases/névoas/vapores/aerossóis.  
Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção 
facial.  
Lave-se cuidadosamente após manuseio.  
Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.  
Obtenha instruções específicas antes da utilização.  
Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as 
precauções de segurança. 
Use o equipamento de proteção individual exigido.  
Evite a liberação para o meio ambiente.  
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um 
médico.  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em 
abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Retire 
a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.  
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague 
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de 
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso 
a irritação ocular persista: consulte um médico.  
EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
Enxague a boca.  
Recolha o material derramado.  
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

Armazenamento Armazene em local fechado à chave.  

Disposição Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente. 

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: 9016-45-9 Número de ONU: 3082 
 

Nome químico ou técnico: NonilFenol Etoxilado 9,5. 
Sinônimo: NonilFenol, Poliéteres alquil-fenol-glicólicos. 
Impurezas que contribuam para o perigo:  
 
Nome químico Nº CAS Classificação de acordo com NBR 14725-2 Concentração (%) 

Nonil Fenol 
Etoxilado 9,5EO 

9016-45-9 
(genérico) 

Toxicidade aguda Oral, Categoria 4. H302 Toxicidade aguda, 
Pele, Categoria 5. H313. Corrosão/irritação à pele, Categoria 2. 
H315. Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2A. 
H319. Toxicidade à reprodução, Categoria 2, H361. Toxicidade 
para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 2 
(sistema cardiovascular), H373. Perigoso ao ambiente aquático, 
agudo, Categoria 1, H400. Perigoso ao ambiente aquático, 
crônico, Categoria 2, H411. 

>99,0% 

 

 
 

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, lavando partes atingidas com grande quantidade de 
água corrente, preferencialmente sob um chuveiro. Procurar auxílio médico imediato 
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente por pelo menos 15 
minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes de contato se possível. Procurar auxílio médico 
imediato 
Inalação: Procurar auxílio médico imediato. Remover a vítima para local arejado. Em caso de dificuldade 
respiratória, fornecer oxigênio. Em caso de parada respiratória, providenciar respiração artificial 
Ingestão: Procurar auxílio médico imediatamente. Vômito só deverá ser induzido por pessoa da área 
médica. Se vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto 
para os pulmões. 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Não disponível. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Notas para o médico: Não é conhecido antídoto específico. Direcionar tratamento de acordo com os 
sintomas e as condições clínicas do paciente. 

 

Meios de extinção Apropriados: Em caso de incêndio, utilizar: Espuma resistente a álcool. Água spray. 
Dióxido de carbono (CO2). Pó químico seco 
Não recomendados: Jato de água de grande vazão. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições 
locais e ao ambiente do entorno. 
Perigos específicos da substância ou mistura: Em caso de combustão pode gerar monóxido de carbono, 
além de CO2 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Necessária proteção respiratória autônoma e 
roupas de proteção. 
Métodos específicos para combate a incêndios: Resfriar com água neblina recipientes intactos expostos e 
retirá-los. 

 

Precauções pessoais: Isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição. Usar os 
equipamentos de proteção indicados na seção 8, para evitar contato com o produto derramado. 
Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as 
autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar 
o solo ou a vegetação.  
Procedimentos de emergência: Coloque placas de aviso na área contaminada e não permita o acesso de 
pessoas não autorizadas. Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes 
danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima. 
Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Recuperar o produto derramado com um produto 
absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido 
dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13). 
Para pequenas quantidades pode ser um material absorvente inerte; grandes quantidades devem ser 
represadas com terra, areia ou outro material inerte. O produto deve ser recolhido para recipientes 
adequados, devidamente identificados, para descarte posterior. Lavar o local com bastante água, que 
também deve ser recolhida para descarte. Coletar solo contaminado. 

 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio: Não fumar. Manter afastado do calor e de fontes de 
ignição. Providenciar ventilação adequada. Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas 
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8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

salas de trabalho 
Precauções para manuseio seguro: Providenciar ventilação adequada. seguros: Manusear de acordo com 
as boas práticas industriais de higiene e segurança. Não comer, não beber e não fumar nas áreas de trabalho; 
lavar as mãos após manuseio do produto químico; remover roupas contaminadas e equipamento de proteção 
antes de entrar em áreas de alimentação Usar equipamento pessoal de proteção. Evitar inalação, ingestão e 
contato com a pele e os olhos 
Medidas de higiene: Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. 
Condições de Armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 
Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou 
explosão. 
Condições adequadas: Armazenar em local seco, bem ventilado. Manter os recipientes bem fechados 
quando fora de uso. Em tanques manter a temperatura entre 25 e 40ºC.  
Embalagem recomendada: Aço inoxidável, aço carbono revestido com resina éstervinílica,resina poliéster 
reforçada com fibra de vidro materiais plásticos (polietileno). 
Materiais de embalagem inadequados: Alumínio e zinco e suas ligas. 

 

 
Controle de exposição: Dados não disponíveis.  
Equipamento de proteção individual (EPI)  
Proteção dos olhos: Óculos de segurança hermeticamente fechados.  
Proteção do corpo e da pele: Luvas de proteção (borracha); Avental de PVC e calçado de segurança. 

Proteção respiratória: Usar proteção respiratória se houver geração de poeira, vapores ou aerossóis. 

Medidas de higiene: Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter o 
equipamento de proteção individual em boas condições de higiene. Não comer, beber ou fumar durante o 
uso. Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho. 
Precauções especiais: Não deixe que este produto químico atinja o meio ambiente; Fazer barragem de 
contenção do líquido derramado. Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar mãos e rosto após o 
manuseio 
 

 
 

Aspecto: Estado Físico: Líquido Viscoso. Cor: Incolor a amarelado.  
Odor: Leve odor característico.  
pH (solução aquosa 10% 25°C): 5,0 a 8,0  
Ponto de ebulição/faixa de ebulição: dados não disponíveis.  

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Ponto de fulgor: ~ 265 ºC (copo aberto)  
Ponto de congelamento: < 5 ºC (início de turvação).  
Taxa de evaporação: dados não disponíveis.  
Inflamabilidade: dados não disponíveis.  
Limite de explosividade/inflamabilidade: dados não disponíveis.  
Pressão de vapor: < 0,001 kPa (20 ºC).  
Densidade de vapor: dados não disponíveis.  
Densidade (25°C): 1,055 a 1,065g/cm3  
Solubilidade: Completamente solúvel em água.  
Solubilidade em outros solventes: dados não disponíveis.  
Coeficiente de partição – n-octanol/água: dados não disponíveis.  
Temperatura de auto-ignição: dados não disponíveis.  
Temperatura de decomposição: dados não disponíveis. 

 
 
Estabilidade química: Estável a temperatura ambiente. Estável em condições normais. 
Reatividade: Nenhuma reatividade perigosa é esperada. 
Reações perigosas: Não polimeriza. 
Condições a serem evitadas: Altas temperaturas, fontes de ignição e exposição prolongada ao ar.  
Materiais ou substâncias incompatíveis: Oxidantes fortes, ácidos e bases fortes a altas temperaturas. 
Compostos com grande afinidade por grupos hidroxila 
Produtos perigosos da decomposição: Em caso de combustão pode gerar monóxido de carbono, além de 
CO2. 

 

 
Toxicidade aguda: Nonil Fenol Etoxilado 9,5EO  
DL50, rato: 1310 mg/kg.  
DL50, camundongo: > 50 g/kg. 
Corrosão/Irritação da pele: Irritante leve para humanos (15 mg, 3 dias, intermitente). 
Lesões oculares graves/Irritação ocular: Irritante severo.(5 mg coelhos; 20 mg camundongos). 
Sensibilidade respiratória ou á pele: Dados não disponíveis 
Mutagenicidade em células germinativas: Dados não disponíveis 
Carcinogenicidade: Dados não disponíveis 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Toxidade á reprodução: Dados não disponíveis 
Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição única: Dados não disponíveis 
Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição repetida: Dados não disponiveis  
Perigo por aspiração: Dados não disponiveis 
Toxicidade crônica: Não formam observados efeitos tóxicos em ratos e cães alimentados com dietas 
contendo o produto em doses de até 5 e 1 g/kg/dia, respectivamente. Não foram encontradas referências 
sobre atividade carcinogênica, teratogênica ou mutagênica do produto. 

 

 
Efeitos ambientais Ecotoxicidade: Muito tóxico para a vida aquática. Tóxico para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. Um de seus principais metabólitos é o nonilfenol, que é mais resistente à 
degradação e tem toxidez aquática estimada em 140 micrograma/L.  
Persistência/ Degradabilidade: O produto é completamente biodegradável. DBO5: > 60% do teórico. O 
produto pode sofrer de 90 a 100% de degradação em unidades de tratamento biológico. Em água corrente 
pode sofrer de 70 a 95% de biodegradação primária em 28 dias. 
Potencial bioacumulativo: O potencial de bioconcentração em organismos aquáticos é baixo. 
Mobilidade do solo: É esperado alta mobilidade no solo 
Outros efeitos adversos: Não disponivel 

 

Métodos recomendados para destinação final 
Produto: Reprocessamento, sempre que possível. Co-processamento ou incineração em instalações 
autorizadas, capazes de evitar a emissão de compostos de enxofre e cinzas para a atmosfera. A incineração 
deve ser feita de acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigentes e de acordo com as normas 
dos órgãos ambientais locais.  
Restos de produtos: Não descartar em esgotos, rios, lagos e mananciais. Disposição em conformidade com 
as regulamentações nacionais e locais. 
Embalagem utilizada: Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente próximo às 
mesmas. Não retirar os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. 
Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas credenciadas 

 

 
Regulamentações nacionais e internacionais 
Terrestre: Resolução n° 5.232 de 14 de dezembro de 2016 (atualização da antiga Resolução ANTT 420/04) 
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15. REGULAMENTAÇÕES 

16. OUTRAS INFORMAÇOES 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências. 
 
Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009. 
RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS 
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.  
IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS. 
ICAO – “International Civil AviationOrganization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc. 
9284-NA/905. 
IATA – “International Air TransportAssociation” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). 
Dangerous Goods Regulation (DGR). 
 
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 – 
“InternationalMaritimeOrganization” (Organização Marítima Internacional).  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 
Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho. O pH extremo do produto 
pode causar alterações nos compartimentos ambientais provocando danos aos organismos. 
 
Número de ONU: 3082 
Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, 
LÍQUIDA, N.E. (nonilfenol etoxilado) 
Classe ou subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: 9. 
Nº de risco: 90 
Grupo de embalagem: III 

  

 
Legislação ambiental federal, estadual e municipal.  
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
Portaria n° 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.  
Decreto n° 96044/88 regulamentado pela Resolução n° 5232 de 14/12/2016 da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).  
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).  
Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ) 
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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 
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