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FICHA TÉCNICA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO - FISPQ 
Data da Revisão: 06.03.06 

 
01. Identificação do Produto e da Empresa. 

 

Nome do Produto: Sulfato de Sódio Anidro    
Nome da Empresa: Domingos Araújo Neto 

Endereço: Av. Francisco Sá, 3405 – Monte Castelo – Fortaleza – Ce – CEP: 60130-000 
Telefone: (0xx85) 32363396 

Telefone para Emergência: (0xx85) 32363396 

E-mail: daneto@daneto.com.br 
 

 
02. Composição e Informações sobre os ingredientes. 

 
Caracterização química: 

Nome químico: Sulfato de Sódio Anidro 

Nome comercial: Sulfato de Sódio Anidro 
Família química: Sal inorgânico 

Sinônimo: Sulfato Dissódico 
 

Identificação: 

Nº CAS: 7757-82-6 
Nº ONU: N.A 

LMPE-PPT: N.A 
LMPE-CT: N.A 

LMPE-P: N.A 

IPVS (IDLH): N.A 
 

Classificação do grau de risco: 
Saúde: 0 

Inflamabilidade: 0 
Reatividade: 0 

Especial: 0 

 
   

03. Identificação de Perigos. 
 

Inalação:  

 Não disponível. 
 

Contato com a Pele: 
 O contato prolongado e em grandes quantidades com a pele pode causar irritação. 

 
Contato com os Olhos: 

Pode causar irritação.  

 
Ingestão: 

A ingestão de grandes quantidades pode causar irritação gastrointestinal. 
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04. Medidas de primeiros socorros. 

 
Inalação:  

 Levar a pessoa para um lugar ventilado, se não, proporcionar respiração artificial, caso esta se dificulte, 
proporcionar oxigênio. Proporcionar atenção médica. 

 

Contato com a Pele: 
 Lavar com água e sabão abundantes pelo menos por 15 minutos. 

 
Contato com os Olhos: 

Lavar com água abundante pelo menos durante 15 minutos. Proporcionar atenção médica.  

 
Ingestão: 

Se a pessoa está consciente proporcionar-lhe água ou leite para beber, induzir o vômito. 
 

Outros riscos ou efeitos para a saúde: 
Não disponível. 

 

Antídoto (dose, caso existir): 
Não disponível. 

 
Outra informação importante para o atendimento médico primário: 

Não disponível. 

 
 

05. Medidas de combate a incêndio. 
 

Meios de extinção adequados: 

 Espuma, CO2, pó químico seco 
  

Equipamentos de proteção pessoal específico para utilizar-se em combate de incêndios: 
Utilizar roupa completa de bombeiro e equipamento de proteção autônomo com máscara facial completa, 

para funcionar a pressão por demanda ou outro sistema de pressão positiva. 
 

Procedimento e precauções especiais durante combate a incêndios: 

Utilizar equipamento de proteção adequado. Evite a entrada de pessoal não necessário e sem proteção. 
Caso o fogo seja menor apague-o com extintor adequado (pó químico, CO2, espuma, etc). 

Detecte a direção do vento e evite fontes de ignição; retire contendores da área de fogo se possível. 
Caso o fogo não possa ser controlado, dirija todo o pessoal para um lugar seguro, certifique-se que todos 

tenham saído e chame os bombeiros. 

 
Condições que conduzam a outro risco especial: 

Nenhuma comunicada. 
 

Produtos da combustão que sejam nocivos à saúde: 
Óxidos de enxofre 
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06. Medidas de controles para derramamento ou vazamento 

 
Procedimento e precauções imediatas: 

Derrame: Ventilar a área onde ocorreu o derrame. (A ventilação não deve ser de maneira direta e assim 
evitar o risco). Use equipamento de proteção pessoal adequado, tal como máscaras com filtros para pó. 

Em caso de emergência onde se desconheçam os níveis de exposição, usar máscara completa com 

fornecimento de ar. Evite a entrada de pessoal não necessário e sem a devida proteção à área perigosa. 
Retire todas as possíveis fontes de ignição. Evite que o produto alcance a drenagem ou esgoto. Varra, 

recolha e disponha o resíduo adequadamente. Posteriormente lavar a área contaminada com água 
abundante. 

Fuga: Se encontrar material derramado, varra, recolha e coloque o produto em embalagem apropriada. 

Trate de conter o produto em outro recipiente sob suas respectivas medidas de segurança 
 

   
07. Controle de exposição e proteção individual. 

 
Equipamento de proteção pessoal específico: 

 

 Para altas concentrações  Para baixas concentrações 

Corpo: Roupas de algodão  Roupas de algodão 

Pés: Sapato de segurança  Sapato de segurança 

Cabeça: Capacete de segurança  Capacete de segurança 

Mãos: Luvas de borracha, couro ou algodão  Luvas de borracha, couro ou algodão 

Olhos: Óculos de segurança  Óculos de segurança 

Vias respiratórias: Máscara com filtros para pó ou poeiras  Máscara com filtros para pó ou poeiras 
  

 

08. Propriedades Físico-químicas. 
 

Estado físico: sólido (cristais) 

Cor: branco 
Odor: inodoro 

Valor do pH: N.D                      
Temperatura de ebulição (ºC): N.A. 

Temperatura de inflamabilidade (ºC): N.A. 

Temperatura de fusão (ºC): 884 
Temperatura de auto-ignição: N.A.  

Densidade relativa: 2.68 (H2O) 
Peso molecular: 142,04 

Velocidade de evaporação: N.A. 
Solubilidade: apreciável mais de 10% 

Pressão de vapor: N.A. 

Porcentagem de volatilidade: 0 
Limites de inflamabilidade ou explosão: N.A. 

 Inferior: N.A.        Superior: N.A. 
Outros dados relevantes: Não disponíveis. 
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09. Estabilidade e reatividade. 
 

Condições de: estabilidade. 
 

Incompatibilidade (substâncias a evitar): Bases fortes, alumínio, ácidos minerais e ácidos fortes. 

 
Produtos perigosos de decomposição: Não aplica. 

 
Polimerização espontânea: Não ocorre. 

 

Condições a evitar: Calor, umidade e exposição à luz.  
 

 
10. Informações ecológicas. 

 
DBO: N.D 

 

DQO: N.D 
  

De acordo com as disposições do Ministério do Meio Ambiente, recursos naturais e pesca, em 
matéria de água, ar, solo e resíduos perigosos:  

Disposição final: A disposição dos contenedores e sua limpeza devem estar em conformidade com as normas e 

leis federais, estatais e locais. 
 

Toxicidade ambiental: Não tem se informado a toxicidade na vida aquática em altas concentrações. 
 

Considerações de resíduo: O que não se possa conservar para recuperação ou reciclagem deve ser manejado 

como resíduo perigoso e enviado a confinamento. 
   

 
14. Informações sobre transporte. 

 
O regulamento para transporte terrestre de materiais e resíduos perigosos: 

Nome legal do embarque: Químico não regulamentado 

Classe: Químico não regulamentado 
 

A norma NOM-004-SCT2-1994 
Não disponível. 

Transporta-se: a granel em vagão de trem, caminhão-silo, caminhão basculante, ou em big-bags de 1000 

kg aprox. ou sacaria de 50 kg. Sem regulamento. 
 

As recomendações da ONU para o transporte de mercadorias perigosas: Químico não 
regulamentado 

 
A guia norte-americana de resposta em caso de emergência: N.D. 
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15. Precauções especiais. 
 

Para manuseio, transporte e armazenamento: 
Cor de armazenagem: Laranja. 

Armazenar em embalagem perfeitamente fechada, em lugar fresco, seco, bem ventilado e em área 

destinada para materiais de armazenagem geral, protegida dos danos físicos e longe do calor, água e 
materiais incompatíveis. Não lave o recipiente para utilizá-lo com outro propósito. 

 
Outras precauções: 

Evitar o contato com olhos, pele e roupa. Evitar inalar os vapores. Não comer, beber ou fumar em áreas 

de trabalho. Lavar a roupa depois de usá-la. 
 

  
 

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, sejam feitas as devidas avaliações pelo usuário. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


