
ESCOLA TÉCNICA DE PAULÍNIA
ETEP

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do produto: Cloreto de Chumbo
Data da revisão: 04/10/2021

1- Identificação do produto e da empresa
- Nome do produto: CLORETO DE CHUMBO
- 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):
Tóxico - Categoria 4
2.2 - Elementos de rotulagem (de acordo com a ABNT NBR 14725-2):

Pictogramas de risco

Palavras de advertência: Atenção
Frase de perigo:
H360Df Pode prejudicar o feto. Suspeita-se que prejudique a fertilidade.
H302 + H332 Nocivo se ingerido ou inalado.
H373 Pode provocar dano aos órgãos (Sistema nervoso central, Rim, Sangue, Sistema imunológico) por exposição
repetida ou prolongada.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posição que não dificulte a respiração.
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.
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: Acetato de Chumbo neutro
- Sinônimo: Não disponível
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-Número de registro CAS: 7758-95-4
- Impurezas que contribuam para o perigo: Não disponível

4- Medidas de primeiros-socorros
4.1 - Medidas de primeiros socorros:
- Inalação: Exposição ao ar fresco. Chamar um médico. Em caso de paragem respiratória: Proceder imediatamente
à ventilação cardiopulmonar; eventualmente aporte de oxigênio.
- Contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e tomar banho de
chuveiro. Consultar um médico.
- Contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. Consultar um oftalmologista. Remova as lentes de
contato.
- Ingestão: fazer a vítima beber imediatamente água ( dois copos no máximo) Consultar um médico.
4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes: Em relação aos compostos de chumbo devem ser considerados os
seguintes aspectos gerais: Em virtude da reduzida absorção pela mucosa gastrointestinal só se verificam
intoxicações agudas após a exposição a doses muito elevadas. Após um período de latência de várias horas surgem
sintomas, tais como sabor metálico, náuseas, vômitos, cólicas, frequentemente acompanhados de um estado de
choque. A assimilação crônica destes compostos causa atonia muscular periférica ("mão caída"), anemia e
perturbações no sistema nervoso central. As mulheres na idade fértil não deviam ser expostas aos referidos
compostos por períodos prolongados (deve ter-se em conta o limiar para a indução dos sintomas).
4.3 - Notas para o médico: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Direcionar o tratamento de acordo
com os sintomas e condições clínicas do paciente.

5- Medidas de combate a incêndio
5.1 - Meios de extinção: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que está
situado ao seu redor.
5.2 - Perigos específicos da substância: Não combustível. Possibilidade de formação de fumos perigosos em
caso de incêndio nas zonas próximas. Um incêndio pode provocar o desenvolvimento de:Cloreto de hidrogênio
gasoso
5.3 - Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamentos especiais para proteção das
pessoas envolvidas no combate a incêndio.Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autónomos
apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o contacto com a pele, mantenha uma
distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado

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: Evitar a inalação de pós. Evitar o contato
com a substância. Assegurar ventilação adequada. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de
emergência, consultar um especialista.
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6.1.2 - Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar equipamento de proteção individual e equipamento de
proteção respiratória
6.2 - Precaução ao meio ambiente:Não enviar o produto para redes de águas residuais
6.3 - Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Cobrir ralos. Recolher, emendar e bombear vazamentos.
Observar as possíveis restrições de material. Absorver com cuidado. Proceder à eliminação de resíduos. Limpeza
posterior. Evitar a formação de pó.

7- Manuseio e armazenamento
7.1 - Precauções para o manuseio seguro: Manipular o produto respeitando as regras gerais de segurança
7.2 - Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Hermeticamente fechado.
Em local seco. Guardar em local bem arejado. Manter fechado ou numa área acessível só a pessoas qualificadas ou
autorizadas. Temperatura recomendada de armazenamento, consulte na etiqueta de produto.

8- Controle de exposição e proteção individual
8.1 - Parâmetros de controle: Limites de Exposição TLV - ACGIH: TWA: 0,1 mg/m3 / STEL: -------
8.2 - Medidas de controle de engenharia: Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter
prioridade sobre o uso de equipamento de proteção pessoal.
8.3 - Medidas de proteção pessoal:
- Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança
- Proteção da pele: Luvas de proteção
- Proteção respiratória: Máscara contra pós
- Perigos térmicos: Não disponível

9- Propriedades físico-químicas
- Aspecto: sólido, finamente cristalino, branco
- Odor: inodoro
- pH: não existem informações disponíveis
- Ponto de fusão: 500ºC
- Ponto de ebulição: 950ºC em 1013 hPa
- Ponto de fulgor: Não aplicável
- Taxa de evaporação: Não disponível
- Inflamabilidade: Não inflamável
- Limite inferior/superior de inflamabilidade: Não disponível
- Pressão de vapor: Não disponível
- Densidade de vapor: Não disponível
- Densidade: 5,83 g/cm3 em 20ºC
- Solubilidade: em água: 10 g/l em 20ºC (Método: Diretriz de Teste de OECD 105)
- Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não aplicável
- Temperatura de auto-ignição: Não disponível
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- Temperatura de decomposição: Não disponível
- Viscosidade: Não disponível

10- Estabilidade e reatividade
10- Estabilidade e reatividade
10.1 - Estabilidade química: Estável
10.2 - Reatividade: Não disponível
10.3 - Possibilidade de reações perigosas: Perigo de explosão am presença de:Cálcio, sódio
10.4 - Condições a serem evitadas: Não existem indicações
10.5 - Materiais incompatíveis: Não existem indicações
10.6 - Produtos perigosos da decomposição: Possibilidade de formação de fumos perigosos em case de incêndio
nas zonas próximas. Um incêndio pode provocar o desenvolvimento de: Cloreto de hidrogênio gasoso

11- Informações toxicológicas
- Toxicidade aguda: DL50 (oral, rato): >1947 mg/kg
- Inalação: Estimativa de toxicidade aguda: 1,6 mg/l; pó/névoa
- Corrosão / irritação da pele: Não disponível
- Lesões oculares graves / irritação ocular: Irritação
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível
- Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível
- Carcinogenicidade: Não disponível
- Toxicidade à reprodução: Não disponível
-Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição única: Não disponível
-Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição repetida: Pode provocar danos aos órgãos por exposição
repetida ou prolongada. Órgãos-alvo: Sistema nervoso central, Rins, Sangue, Sistema imunológico
- Perigo por aspiração: Não disponível

12- Informações ecológicas
12.1 - Ecotoxicidade: Toxicidade para os peixes: Ensaio estático CE50 Pimephales promelas (vairão gordo):
12,5 mg/l; 96 h (ECOTOX Database)
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.Ensaio estático CE50 Daphnia magna (pulga d'água ou
dáfnia): 0,168 mg/l; 48 h (ECOTOX Database)
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica) NOEC Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris): 0,18 mg/l; 28 d
(ECOTOX Database)
12.2 - Persistência e degradabilidade: Não aplicável
12.3 - Potencial bioacumulativo: Não aplicável
12.4 - Mobilidade no solo: Não disponível
12.5 - Outros efeitos adversos: Informações ecológicas adicionais: A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

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: Cloreto de Chumbo
Data da revisão: 04/10/2021

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. Mantenha as substâncias químicas em seus recipientes originais. Não misturar com outros dejetos. O
manuseio de recipientes sujos deve ser realizado da mesma forma que o do produto em si.
- 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:
- Terrestre: Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT)
- Marítimo: Código IMDG: 2291
- Aéreo: Código ICAO/IATA: 2291
14.2 - Para produto classificado como perigoso para o transporte:
- Número ONU: UN2291
- Nome apropriado para embarque: ACETATO DE CHUMBO
- Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: 6.1
- Grupo de embalagem: III
- Perigo ao meio ambiente: Sim

15- Informações sobre regulamentações
15.1 - Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:
Legislação nacional: Classe de armazenagem: 6.1D

16- Outras informações

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.merckmillipore.com/BR/pt/product/msds/MDA_CHEM-807383?Origin=PDP. Acessado em: 04/10/2021
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