
ESCOLA TÉCNICA DE PAULÍNIA
ETEP

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do produto: Carbonato de Cálcio
Data da revisão: 04/10/2021

1- Identificação do produto e da empresa
- Nome do produto: CARBONATO DE CÁLCIO
- Principais usos recomendados para a substância: Análises químicas
- Nome da empresa: Escola Técnica de Paulínia - ETEP
- Endereço: Av. Constante Pavan, 1001- Betel – Paulínia - SP
- Telefone para contato: (19) 3884 7708/ 3884 7742
- Fax: (19) 3844 7708
- E-mail: etep@etep.com.br
- Telefone para emergências: (19) 3521 75755/ 35217277/ 35216700 –Centro de Intoxicações da Unicamp

2- Identificação de perigos
2.1 - Classificação da substância (de acordo com a ABNT NBR 14725-2):
Esta substância não é classificada como perigosa de acordo com a legislação da União Europeia
2.2 - Elementos de rotulagem (de acordo com a ABNT NBR 14725-2):
Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 (EC).
2.3 - Outros Perigos que não resultam em uma classificação:Não conhecidos.

3- Composição e informações sobre os ingredientes
3.1 - Substância:
- Nome químico ou comum: Carbonato de Cálcio
- Sinônimo: Não disponível
-Número de registro CAS: 471-34-1
- Impurezas que contribuam para o perigo: Não disponível

4- Medidas de primeiros-socorros
4.1 - Medidas de primeiros socorros:
Após inalação: Exposição ao ar fresco.
No caso dum contacto com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e
tomar banho de chuveiro.
Após contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com água.
Após ingestão: fazer a mitima beber água (dois copos no máximo). Consultar o médido se se sentir mal.
4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes: Não há descrição de quaisquer sintomas tóxicos.
4.3 - Notas para o médico:Não existem informações disponíveis.

5- Medidas de combate a incêndio
5.1 Meios de extinção Meios adequados de extinção Adapte as medidas de combate a incêndios às condições
locais e ao ambiente que está situado ao seu redor. Agentes de extinção inadequados Nenhuma limitação de
agentes extintores é dada para essa substância/mistura.
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5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura : Não combustível.
5.3 - Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Não disponível

6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento
6.1 - Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
6.1.1 - Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:Recomendações para pessoal não
envolvido com emergências: Evitar a inalação de pós. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de
emergência, consultar um especialista.
Recomendações para atendentes de emergências: Equipamento protetor, vide seção 8.
6.1.2 - Para o pessoal do serviço de emergência:Utilizar equipamento de proteção individual e equipamento de
proteção respiratória autônoma
6.2 - Precaução ao meio ambiente:Não se requer a adopção de medidas especiais.
6.3 - Métodos e materiais para a contenção e limpeza:Observar as possíveis restrições de material (vide seções 7
e 10).

7- Manuseio e armazenamento
7.1 - Precauções para o manuseio seguro:Recomendações para manuseio seguro e observar os avisos dos
rótulos.
Medidas de higiene Mudar a roupa contaminada. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos
7.2 - Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:Condições de
armazenamento hermeticamente fechado. Em local seco.
Temperatura recomendada de armazenamento, consulte na etiqueta do produto.
7.3 Utilizações finais específicas Nenhum uso específico é previsto além dos mencionados na seção 1.2.

8- Controle de exposição e proteção individual
8.1 - Parâmetros de controle: Não disponível
8.2 - Medidas de 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
8.3 - Medidas de proteção pessoal:
As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e da
quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos
meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.
- Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança
- Proteção da pele: Luvas de proteção
- Proteção respiratória: Máscara contra pós
- Perigos térmicos: Não disponível
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9- Propriedades físico-químicas
- Aspecto: sólido, cinza claro
- Odor: inodoro
- pH: 9,5 – 10,5 em 100 g/L a 20oC (pasta)
- Ponto de fusão: 825ºC (decomposição)
- Ponto de ebulição: Não Aplicável
- Ponto de fulgor: Não inflamável
- Taxa de evaporação: Não disponível
- Inflamabilidade: Não disponível
- Limite inferior/superior de inflamabilidade: Não disponível
- Pressão de vapor: Não disponível
- Densidade de vapor: Não disponível
- Densidade: Não disponível
- Solubilidade: em água: 0,017g/L / (Método: Diretriz de Teste de OECD 105)
- Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível
- Temperatura de auto-ignição: Não disponível
- Temperatura de decomposição: 825 °C
- Viscosidade: Não disponível

10- Estabilidade e reatividade
10.1 - Estabilidade química: Estável
10.2 - Reatividade: Não disponível
10.3 - Possibilidade de reações perigosas: Desenvolvimento de gases e vapores perigosos com: ácidos, dióxido
de carbono compostos de amónio, ácido sais, ácido.Reação exotérmica com:  Flúor
10.4 - Condições a serem evitadas: Aquecimento muito forte (decomposição).
10.5 - Materiais incompatíveis: Não disponível
10.6 - Produtos perigosos da decomposição: Não disponível

11- Informações toxicológicas
- Toxicidade aguda: DL50 Ratazana:> 2.000 mg/kg  OECD TG 420
Toxicidade aguda - Inalação CL50 Ratazana: > 3 mg/l; 4 h ; aerossol  Diretriz de Teste de OECD 403  (concentração
máxima a preparar)
Toxicidade aguda - Dérmica DL50 Ratazana:> 2.000 mg/kg  Diretriz de Teste de OECD 402
- Corrosão / irritação da pele: Não provoca irritação na pele Diretriz de Teste de OECD 404
- Lesões oculares graves / irritação ocular: Não irrita os olhos Diretriz de Teste de OECD 405
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não causa uma sensibilização da pele. Método: OECD TG 429
- Mutagenicidade em células germinativas: Negativo Método: Diretriz de Teste de OECD 471
- Carcinogenicidade: Não disponível
- Toxicidade à reprodução: Não disponível
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-Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição única: Não disponível
-Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição repetida: 1.000 mg/kg Diretrizes para o teste 422 da OECD
Toxicidade subaguda
- Perigo por aspiração: Não disponível

12- Informações ecológicas
12.1 - Ecotoxicidade: Toxicidade para os peixes Teste limiteOncorhynchusmykiss (truta arco-íris): > 100 mg/l; 96 h
Diretriz de Teste de OECD 203  (concentração máxima a preparar)
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. Ensaio estático CE50 Daphnia magna (pulga d'água ou
dáfnia): > 100 mg/l; 48 h  Diretrizes para o teste 202 da OECD  (concentração máxima a preparar)
Toxicidade para as algas Inibição do crescimento CE50rDesmodesmussubspicatus (alga verde): > 100 mg/l; 72 h
Diretrizes para o teste 201 da OECD  (concentração máxima a preparar)
Toxicidade para as bactérias Inibição da respiração CE50 lodo ativado: > 1.000 mg/l; 3 h  OECD TG 209  (acima do
limite de solubilidade no meio de teste)
12.2 - Persistência e degradabilidade: Biodegradabilidade
12.3 - Potencial bioacumulativo: Não disponível
12.4 - Mobilidade no solo: Não disponível
12.5 - Outros efeitos adversos: Informações ecológicas adicionais. Não são esperados problemas ecológicos
quando o produto é manuseado e usado com os devidos cuidados e atenção.

13- Considerações sobre o tratamento e disposição
13.1 - Métodos recomendados para destinação final:
- Produto: Seguir as normas locais do controle do meio ambiente ou incinerar
- Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto derramado para posterior reutilização ou
incineração
- Embalagem usada: Devem ser eliminadas de acordo com as normas locais do controle do meio ambiente ou
incinerar.

14- Informações sobre transporte
14.1 - Regulamentações nacionais e internacionais:
Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.2 - Para produto classificado como perigoso para o transporte:
Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

15- Informações sobre regulamentações
15.1 - Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:
Legislação nacional
Classe de armazenagem 10 - 13

Av. Constante Pavan, 1001- Betel – Paulínia – SP -Telefone para contato: (19) 3844 7708 Fax: (19) 3844 7708 - E-mail: etep@etep.com.br

Página 4 de 5



ESCOLA TÉCNICA DE PAULÍNIA
ETEP

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do produto: Carbonato de Cálcio
Data da revisão: 04/10/2021

Não foi realizada uma avaliação de segurança química conforme a regulamentação UE REACH Nº 1907/2006 para
este produto.

16- Outras informações
Merck Index, 12ª ed., Nº 8772

Os dados aqui contidos são fornecidos com boa fé e a título orientativo, baseados em literaturas correntes e
conceituadas (referidas no informativo, sempre que possível ou quando solicitadas).
Apesar de serem dignas de confiança, não podemos nos responsabilizar pela sua exatidão. Recomendamos que
sejam feitas as devidas avaliações pelo usuário.

Referência Bibliográfica:

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. Disponível em:
https://www.labsynth.com.br/fispq/FISPQ-%20Carbonato%20de%20Calcio.pdf . Acessado em 04/10/2021
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