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SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/REPRESENTANTE DA CE/FABRICANTE 

1.1 Elementos de identificação do produto  

Nome IUPAC: Hidróxido de sódio  

Sinónimos: Soda cáustica, hidróxido de sódio, hidrato de sódio 

Número CE: 215-185-5 

Nome CE: Hidróxido de sódio 

Número CAS: 1310-73-2 

Nome CAS: Hidróxido de sódio 

RTECS:  WB4900000 

Número de referência: 01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Utilização do material  
Na indústria, o hidróxido de sódio pode ser utilizado, por exemplo, para regular o pH, produzir biocombustível a 

partir de óleos vegetais, limpar garrafas (indústria alimentar), na indústria de papel e celulose, para secar ar, 

extrair alumina, na indústria têxtil, para curtir couro, fabricar produtos químicos (utilização intermédia), 

regenerar resinas ou amaciar água.  

Os consumidores também o utilizam como decapante e para limpeza de canos.  

Informações adicionais: para aceder ao texto completo sobre categorias de processo (PROC), categoria de 

libertação para o ambiente (ERC), categoria do produto químico (PC) e setor de utilização (SU), consulte o 

Cenário de Exposição em anexo. 

1.3 Detalhes sobre o fabricante/representante da CE: 

Fabricante: JSC «Кaustik» Volgograd 

Endereço (postal e jurídico): 40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgograd, Rússia 

Telefone: +7(8442) 40 63 03 

E-mail: spk@kaustik.ru 

Pessoa a contactar: Aleksey Chebotarev 

Representante da CE Kaustik Europe b.v. 

Endereço (postal e jurídico): Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Países Baixos 

Telefone: +31104111114; Fax: 31104049922 

Pessoa a contactar: Vladimir Khodyrev 

1.4 Número de telefone em casos de 

emergência 

+7(8442), 406303 ou 406750 entre as 8:00 e as 17:00, de 

acordo com o fuso horário de Moscovo (UTC +3).  

 

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

2.1 Classificação e rotulagem de acordo com o regulamento CLP 

O hidróxido de sódio é indicado no anexo VI do regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) (n.º de índice 011-

002-00-6). 

Classificação 

Classe de perigo e categoria:  Corrosivo para a pele; categoria 1A 

Advertência de perigo: H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves 

 H290:  Pode ser corrosivo para metais.  

 H318: Provoca lesões oculares graves.  



JSC «КАUSТIК»  Volgograd 

Data de publicação: 01.09.2010 

Data de revisão: 20.01.2017 

FDS Hidróxido de sódio  

versão 1.7.  página 2 de 11 

 

Limites de concentração específicos 

Lesão cutânea 1A; H314 (perante contacto com a pele e os olhos, provoca queimaduras graves): C ≥ 

5% 

Lesão cutânea 1B; H314 (perante contacto com a pele e os olhos, provoca queimaduras graves): 2% ≤ 

C < 5% 

Irritação na pele 2; H315 (provoca irritação na pele): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Irritação ocular 2; H319 (provoca irritação grave na membrana mucosa do olho): 0,5 % ≤ C < 2 % 

2.2 Rotulagem 

Palavra-sinal: Perigo 

Códigos e símbolos do pictograma de perigo: GHS05: corrosão  

 

2.3 Outros perigos 

2.3.1. Resumo e conclusões gerais sobre propriedades PBT ou vPvB 

O hidróxido de sódio não é considerado uma substância PBT nem vPvB. 

2.3.2. Precauções  

Р260:    Não respirar as poeiras/ aerossóis. 

Р262:    Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 

Р264:    Depois do trabalho lavar bem as mãos.  

Р280:   Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular/protecção fa-

cial. 

Р284:    [Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória. 

Р301+Р330+Р331:  EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 

Р303+Р361+Р353:  SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: retirar imediatamente toda a 

roupa contaminada. Enxaguar a pele com água 

P363:    Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

Р304+Р340:     EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-

la numa posição que não dificulte a respiração. 

Р305+Р351+Р338:  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS  OLHOS: enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe 

for possível. Continuar a enxaguar. 

Р310:               Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVEN-

ENOS/médico. 

Р390:    Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Armazenar em local seco. Armazenar em  

recipiente fechado. Armazenar afastado de outros materiais. Manter ao abrigo da 

humidade. 

As precauções acima são aplicáveis para utilização industrial. Podem existir outras precauções ou 

precauções adicionais mais apropriadas para utilização de NaOH por parte de profissionais ou 

consumidores. 

 

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES 

3.1 Substâncias 

Componentes: N.º CAS: 
Número CE (EINECS, 

EILINCS) 
Fração de massa, % 

Hidróxido de sódio NaOH  1310-73-2 215-185-5 no mínimo 99,0 

Carbonato de sódio Na2CO3 497-19-8 207-838-8 no máximo 1,0 
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SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Descrição de medidas de primeiros socorros 

 Em caso de inalação 

- Procurar um local com ar fresco.  
- Administrar oxigénio ou respiração artificial em caso de necessidade  
- A vítima deve ser deitada na posição de recuperação, coberta e mantida quente.  
- Solicitar de imediato um médico.  

Em caso de contacto com os olhos 
- Enxaguar de imediato com água abundante, também sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. 

- Em caso de dificuldade a abrir as pálpebras, administrar um colírio analgésico (oxibuprocaína). 

- Contactar de imediato um médico ou um centro de controlo de venenos. 

- Levar a vítima de imediato para o hospital. 

 Em caso de contacto com a pele  
- Retirar de imediato o vestuário e calçado contaminados.  

- Lavar de imediato o local que esteve em contacto com água abundante.  

- Manter a vítima quente e num local sossegado.  

- Contactar de imediato um médico ou o represente de um centro de informação antivenenos.  

- Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a utilizá-lo.  

 Em caso de ingestão:  

- Contactar de imediato um médico ou o represente de um centro de informação antivenenos.  

- Levar a vítima de imediato para o hospital.  

- Em caso de ingestão, enxaguar a boca com água (apenas se a pessoa estiver consciente).  

- NÃO induzir o vómito.  

- Pode ser necessário administrar respiração artificial e/ou oxigénio. 

Informações para o médico: ar fresco, repouso. Posição semideitada. Pode ser necessário administrar 

respiração artificial. Encaminhar para assistência médica. 

 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios 

 

Em caso de contacto com a pele: 

Lesão por queimadura com fenómeno de necrose, com propagação profunda em tecidos, as feridas crónicas 

resultam em cicatrização; 

Em caso de contacto com os olhos: 

Dor ocular, sensação de queimadura, lacrimação, edema intenso e conjuntivite ocular, opacidade da córnea 

e lesões na íris. O contacto ocular com soluções ou alcali sólido provoca queimadura química, 

possivelmente cegueira; 

Em caso de inalação: 

Tosse, constrição, rinite, lacrimação;  

Em caso de intoxicação peroral (por ingestão): 

Queimadura dos lábios, membranas mucosas da cavidade oral, esófago, estômago, salivação, enjoos e 

vómitos, geralmente com sangue, dores na boca, no esterno e na zona abdominal, dor ao engolir, efeito de 

colapso. 

 

4.3 Indicação da necessidade de assistência médica imediata: 

Em caso de intoxicação, contacto com os olhos e a pele com hidróxido de sódio, é necessário receber 

assistência médica imediata. A ausência de sinais ou sintomas visíveis de queimadura não exclui a 

hipótese de lesões reais nos tecidos. 

Portanto, é essencial repousar e ser observado por um médico.  
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SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1. Meios de extinção  

Meios de extinção adequados: 

- Utilizar meios de extinção apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente. 

 

Meios de extinção proibidos: 

- Extinção por jato compacto. 

- A água pode ser ineficaz. 

 
5.2. Perigos específicos decorrentes de produtos químicos  
- O produto não é inflamável.  

- Não combustível.  

- Reage violentamente com água.  

- Liberta hidrogénio por reação com metais.  

 

5.3. Recomendações para bombeiros 
- Em caso de incêndio, utilizar aparelhos de respiração autónomos.  

- Utilizar equipamento de proteção pessoal.  

- Utilizar vestuário de proteção resistente a produtos químicos  

- Contentores/tanques de refrigeração equipados com bocais de vaporização de água. 

 
5.4. Especificidades para bombeiros  
Uma vez que o produto não é inflamável, utilizar medidas de extinção para fontes de combustão, consultar 

os perigos específicos da substância na Subsecção 5.2. 

Evitar a contaminação das águas de superfície ou subterrâneas por água do extintor de incêndio. 

 

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE LIBERTAÇÃO ACIDENTAL 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência 

Conselhos para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: 
- Impedir a ocorrência de mais fugas ou derramamentos, caso seja seguro fazê-lo.  

- Manter afastado de produtos incompatíveis.  

Conselhos para socorristas: 
- Evacuar pessoal para áreas seguras.  

- Manter as pessoas afastadas e a montante do derramamento/fuga.  

- Ventilar a área.  

- Utilizar vestuário de proteção adequado.  
 

6.2. Precauções ambientais 
- Não deve ser libertado para a atmosfera.  

- Não descarregar à superfície das águas nem no sistema de esgoto sanitário..  
 

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza 
- Varrer com pá e vassoura para contentores adequados para eliminação. 

- Evitar formação de pó. 

- Manter em contentores corretamente rotulados. 

- Manter em contentores adequados e fechados para eliminação. 

 

6.4 Referência a outras secções  

Tratar material recuperado conforme descrito nas secções 7, 8 e 13. 
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SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro  
- Utilizado em sistema fechado  

- Ao diluir, adicionar sempre o produto a água. Nunca adicionar água ao produto.  

- Utilizar apenas equipamento e materiais compatíveis com o produto.  

- Manter afastado de produtos incompatíveis.  

- De preferência, transferir por bomba ou gravidade.  

- Todos os trabalhos associados ao produto devem ser desempenhados utilizando vestuário de proteção e 

técnicas de proteção integrada (IPM). 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Armazenamento: 
- Armazenar no contentor original.  

- Manter num local bem ventilado.  

- Manter num local seco.  

- Manter em contentores corretamente rotulados.  

- Manter o contentor fechado.  

- Evitar formação de pó.  

- Manter afastado de produtos incompatíveis.  

Material de acondicionamento  

Material adequado: 
- Aço inoxidável, polietileno hermético, polipropileno, sacos laminados de polipropileno e contentores 

macios de polipropileno.  

Material inadequado:  
- metais como alumínio, magnésio, estanho, zinco, cobre, bronze, latão, crómio; 

- materiais permeáveis à água. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

- Função técnica da substância (o que faz): intermediários, agentes reguladores do pH, produtos químicos 

de laboratório. 

- Para obter mais informações, contacte: o fornecedor. 

- No anexo, encontram-se cenários de exposição para as utilizações identificadas. 

 

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL 

8.1 Parâmetros de controlo 

8.1.1 Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) 

Trabalhadores  

Aguda/curto prazo (dérmica, inalação - efeitos locais e sistémicos)  

Longo prazo (dérmica - efeitos locais e sistémicos, inalação - efeitos sistémicos)  

O foco é a ocorrência de efeitos locais após exposição aguda e repetida nos locais onde é produzido 

e/ou utilizado NaOH. Isto deve-se ao facto de não se prever que o NaOH se acumule sistematicamente 

no corpo em condições normais de manuseamento e utilização.  

DNEL inalação a longo prazo=1,0 mg/m³ (efeitos locais)  

População geral  

Aguda/curto prazo (dérmica, inalação, oral - efeitos sistémicos; dérmica, inalação - local)  

Longo prazo (dérmica, inalação, oral - efeitos sistémicos; dérmica - efeitos locais)  

Uma vez que não se prevê que se acumule sistematicamente no corpo em condições normais de 

manuseamento e utilização, o foco incide em riscos possíveis perante exposição aguda (efeitos locais).  

DNEL inalação a longo prazo=1,0 mg/m³ (efeitos locais)  
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8.1.2 Concentração previsível sem efeitos (PNEC)  
PNEC aqua (água doce, água do mar, libertações intermitentes, STP): A toxicidade de NaOH pode ser 

atribuída ao aumento do pH devido à adição de OH
- 

, uma vez que as concentrações de sódio são 

demasiado baixas para explicar os efeitos observados em estudos de toxicidade aguda. Não é possível 

derivar a PNEC genérica a partir de dados de toxicidade de uma única espécie referentes a NaOH, uma 

vez que o pH de águas naturais e a capacidade de tampão de águas naturais apresentam diferenças 

consideráveis e os organismos/ecossistemas aquáticos estão adaptados a estas condições naturais 

específicas, resultando em valores ideais de pH diferentes e gamas de pH que são toleradas.  

PNEC (sedimentos (água doce/água do mar), solo): o elevado grau de solubilidade da água e uma 

pressão de vapor muito baixa indicam que o NaOH se encontra predominantemente em água. Em água 

(incluindo água capilar de sedimentos ou solo), o NaOH está presente como o ião de sódio (Na
+

) e ião 

hidroxilo (OH
- 

), uma vez que o NaOH sólido se dissolve e posteriormente se desassocia em água.  

PNEC oral: de acordo com o relatório formal de avaliação de riscos (RAR) da UE (2007), a 

bioacumulação em organismos não é relevante para NaOH.  

 

8.1.3 Limites nacionais de exposição ocupacional (OEL) 

OEL = 0,5 mg/m
3
   

Limites de exposição ocupacional (OELs) na UE e na Noruega (ACGIH, 2006) 

Estado-Membro da 

UE 

Unidade Peso total Curto 

prazo 

Máximo Referência 

 

Áustria mg/m
3
 2 4   

Bélgica mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

República Checa mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Dinamarca mg/m
3
 2    

Finlândia mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

França mg/m
3
 2    

Hungria mg/m
3
 2    

Irlanda mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Noruega mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Polónia mg/m
3
 0,5 1  ACGIH (2006) 

Portugal mg/m
3
  2   

Espanha mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Suécia mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Reino Unido mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Controlo da exposição  

8.2.1. Controlos de engenharia apropriados 
- Garantir ventilação adequada  

- Aplicar medidas técnicas para cumprir os limites de exposição ocupacional.  
8.2.2. Medidas de proteção individual 
Proteção ocular: 

- Devem ser utilizados óculos resistentes a produtos químicos. 
Proteção dérmica e corporal: 
- Avental resistente a produtos químicos 

- Avental/botas de PVC, neopreno em caso de poeiras. 

Proteção das mãos: 
- Luvas impermeáveis 

- Material adequado: PVC, neopreno, borracha natural, borracha butílica 

- Material inadequado: Couro 



JSC «КАUSТIК»  Volgograd 

Data de publicação: 01.09.2010 

Data de revisão: 20.01.2017 

FDS Hidróxido de sódio  

versão 1.7.  página 7 de 11 

 

Proteção respiratória: 
- Em caso de formação de aerossóis ou pó, utilizar respirador com um filtro aprovado.  

- Tipo de filtro recomendado: P2 

 

Medidas de higiene: 
- Garrafas ou estações para lavagem ocular em conformidade com as normas aplicáveis. 

- Retirar de imediato o vestuário e calçado contaminados. 

- Manusear de acordo com boas práticas de segurança e higiene industriais. 

8.2.3. Controlo da exposição ambiental 
- Eliminar água de lavagem de acordo com regulamentos locais e nacionais. 
 

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas  

 Denominação dos indicadores  

a)  Descrição Grânulos brancos de forma esférica ou 

semiesférica, são admitidos ligeiros 

tingimentos. 

b)  Odor Inodoro. 

c)  Limiar de percepção de odor Não existem dados disponíveis 

d)  pH > 13 

e)  Ponto de fusão/ponto de congelação, ºC 320-324 

f)  Ponto inicial de ebulição e limites da ebulição, ºС 1378-1403 

g)  Ponto de inflamação Não existem dados disponíveis 

h)  Intensidade da evaporação Não existem dados disponíveis 

i)  Inflamabilidade  A substância não é inflamável 

j)  Limites máximos e mínimos de inflamabilidade e 

limites de explosividade 

Não existem dados disponíveis 

k)  Pressão a vapor  Não aplicável. 

l)  Densidade do vapor Não existem dados disponíveis 

m)  Densidade específica, g/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Solubilidade em água mg/l (a 20 ºС) 522000  

o)  Coeficiente de partição: n-octanol/água Não aplicável. 

p)  Temperatura da auto inflamação Não existem dados disponíveis 

q)  Temperatura de decomposição Não existem dados disponíveis 

r)  Viscosidade Não aplicável 

s)  Propriedades explosivas Resistente ao fogo e a explosões  

t)  Propriedades comburentes Não comburente 

 

9.2 Outras informações  
Evitar armazenamento e transporte em condições abertas, uma vez que ocorre absorção de água e dióxido 

de carbono de ar com emissão de calor. 

Deve ser evitado contacto acidental do produto com ácido nítrico e outros ácidos fortes, tendo em conta 

que a reação com os mesmos é acompanhada de libertação de calor. 

NaOH é uma substância alcalina forte que se dissocia completamente em água no ião de sódio (Na
+
) e 

ião hidroxilo (OH
–
). A dissolução/dissociação em água é fortemente exotérmica, como tal, ocorre uma 

reação vigorosa quando NaOH é adicionado a água. 
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SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
10.1 Reatividade: 
- Potencial para perigo exotérmico 
- Pode ser corrosivo para metais. 
10.2. Estabilidade química 
- Estável em condições de armazenamento recomendadas.  
10.3. Possibilidade de reações perigosas 
- Liberta hidrogénio por reação com metais. 
- Reação exotérmica com ácidos fortes. 
- Risco de reação violenta, inclusive explosão. 
- Reage violentamente com água. 
10.4. Condições a evitar 
- Exposição à humidade.  
- Congelação 
10.5. Materiais incompatíveis 
- Ácidos, incluindo orgânicos; 
- Metais como alumínio, magnésio, estanho, zinco, outros metais leves e respetivas ligas;  
10.6. Produtos de decomposição perigosa 
- Hidrogénio (na sequência de reação com metais leves) 
 

SECÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade oral aguda: DL50 = 40 mg/kg, i.p., ratos. 
DLmín = 500 mg/kg, i.g., coelhos. 
A dose letal por ingestão em seres humanos é de 4,95 mg/kg. 

Em caso de contacto com a 
pele: 

Provoca forte irritação e queimaduras químicas na pele. 

Em caso de contacto com os 
olhos: 

Provoca forte irritação e queimaduras químicas nos olhos. 

Em caso de inalação: Os vapores do produto (aerossóis) irritam fortemente o trato 
respiratório superior. 

Efeito sensibilizante: Não é considerado um sensibilizante da pele. 

Carcinogenicidade  Não existem dados disponíveis  

Mutagenicidade: Os testes realizados em animais não mostraram efeitos 
mutagénicos. Os testes in vitro realizados não mostraram efeitos 
mutagénicos. 

Toxicidade para a reprodução  Efeito na fertilidade, efeito fetotóxico, nenhum efeito observado  

Toxicidade específica do órgão 
alvo - exposição única  

Inalação: corrosiva  
Oral: corrosiva  
Dérmica: corrosiva 

Toxicidade específica do órgão 
alvo - exposição repetida  

Não aplicável 

Extensão do efeito perigoso no 
organismo humano: 

O hidróxido de sódio é uma substância altamente perigosa para o 
organismo humano. Ao entrar em contacto com o revestimento 
cutâneo, provoca queimaduras químicas, dissolvendo proteínas e 
formando albuminas. A exposição a longo prazo do revestimento 
cutâneo pode provocar úlceras e eczemas. Exerce um forte efeito em 
membranas mucosas, pode provocar danos no sistema respiratório 
superior e nos pulmões. Mesmo a menor quantidade de soda cáustica 
é perigosa para os olhos. 
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SECÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

12.1 Ecotoxicidade 

Toxicidade aguda para peixes: CL50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) 96h. 

CL50 = 160 mg/l, Carassius auratus (peixe dourado) 24h. 

CL50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (escalo) 48h. 

LC50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (peixe-mosquito) 24, 48, 

96h. 

 

Toxicidade aguda para 

invertebrados: 

CE 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Daphnia Magna). 

CL50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (poliqueta) 48h. 

 

Toxicidade aguda para 

microrganismos: 

CE50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (bactéria 

luminescente) 15 min. 

 

Informações adicionais: CL50 30 - 100 mg/l, Crangon (crustáceo) e Asteroidne 

(estrela-do-mar), 48h. 

 

12.2 Persistência e degradabilidade Transforma-se no ambiente. O produto de transformação é 

carbonato de sódio. 

 

12.3 Potencial bioacumulativo Não relevante  

 

12.4 Mobilidade no solo Bastante móvel no solo e solúvel em água onde ocorre a respetiva 

ionização/neutralização. Não é disperso no ar.  

 

12.5 Resultados da avaliação de PBT 

e vPvB 

Esta substância não é considerada persistente, bioacumulativa 

nem tóxica (PBT). Esta substância não é considerada nem muito 

persistente nem muito bioacumulativa (vPvB). 

 

12.6 Outros eventos adversos Não existem dados disponíveis 

 

 

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos  

Tratar material recuperado conforme descrito nas secções 7, 8 
- Diluir com água abundante. 

- As soluções com valor de pH elevado devem ser neutralizadas antes da descarga. 

- Neutralizar com ácido. 

- De acordo com regulamentos locais e nacionais. 
 

Acondicionamento contaminado 
- Sempre que possível, a reciclagem é preferível à eliminação ou incineração. 

- Limpar o contentor com água. 

- Eliminar como produto não utilizado. 

- De acordo com regulamentos locais e nacionais.  
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SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Transporte terrestre (ARD/RID) 
14.1 Número ООН (UN): UN 1823 

14.2 Denominação correta da remessa e/ou 
denominação de transporte: 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SÓLIDO 
 

14.3 Classe de transporte de periculosidade 
 

8 

14.4 Grupo de embalagem II 
14.5 Periculosidades ecológicas Ausente 
14.6 Precauções especiais para o utilizador Sim 

 Código de registro do túnel Е 
 
Transporte aéreo (AND) 
14.1 Número  ООН (UN): UN 1823 

14.2 Denominação correta da remessa e/ou 
denominação de transporte: 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SÓLIDO 
 

14.3 Classe de transporte de periculosidade 8 
14.4 Grupo de embalagem II 
14.5 Periculosidades ecológicas Ausente  
14.6 Precauções especiais para o utilizador Sim 

 
Transporte marítimo (IMDG) 
14.1 Número ООН (UN): UN 1823 

14.2 Denominação correta da remessa e/ou 
denominação de transporte: 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SÓLIDO 
 

14.3 Classe de transporte de periculosidade 8 
14.4 Grupo de embalagem II 
14.5 Periculosidades ecológicas Ausente 
14.6 Precauções especiais para o utilizador Sim 
 EmS F-A S-B 
 
14.7 Transporte a granel, de acordo com o Anexo II da Convenção Internacional de Prevenção 
de Poluição de águas por embarcações (MARPOL) 73/78, e com o Código Internacional de 
transportes a granel de produtos químicos nocivos  (Código IBC) 
Não se aplica 
 
SECÇÃO 15: INFORMAÇÕES REGULAMENTARES 
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 
- Diretiva do Conselho 98/24/CE de 7 de abril de 1998 sobre a proteção da saúde e segurança dos 
trabalhadores contra os riscos relacionados com agentes químicos no trabalho, com as alterações que lhe 
foram introduzidas 
- Diretiva da Comissão 2000/39/CE de 8 de junho de 2000 estabelecendo uma primeira linha de valores 
limite de exposição ocupacional indicativos na implementação da Diretiva do Conselho 98/24/CE sobre a 
proteção da saúde e segurança dos trabalhadores contra os riscos relacionados com agentes químicos no 
trabalho, com as alterações que lhe foram introduzidas 
- Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de novembro de 2008 sobre resíduos 
- Ordem geral administrativa do dia 17 de Maio de 1999, relativa à classificação de substâncias 
poluentes da água por classes de perigos para a água, desenvolvida em conformidade com a lei da 
República Federativa da Alemanha, sobre a regulamentação do regime hídrico (VwVwS, ordem 
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administrativa de substâncias poluentes da água) (Diário Oficial da União da RFA № 98а de 29 de 
Maio de 1999). Código do Produto 142, WGK 1 
- Classe de conservação de acordo com o TRGS 510 8В 

15.2. Avaliação da segurança química 

Foi efetuada uma avaliação da segurança química para esta substância. 

 

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 

Conselhos sobre formação 

Ler a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. 

Restrições recomendadas relativamente à utilização: 

Não existem restrições relacionadas com a aplicação prevista. 

Conselhos sobre utilização das informações constantes da ficha de dados de segurança  

Esta FDS destina-se exclusivamente ao país indicado em que é aplicável. O formato europeu da FDS que 

cumpre a legislação europeia aplicável não se destina a ser utilizado nem distribuído em países fora da 

União Europeia, à exceção da Noruega e da Suíça. São disponibilizadas fichas de dados de segurança 

aplicáveis noutros países/regiões mediante solicitação.  

As informações fornecidas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e experiência 

relacionados com o produto e não são exaustivas. Isto aplica-se ao produto em conformidade com a 

especificação, salvo indicação em contrário. No caso de combinações e misturas, é necessário garantir que 

não existe possibilidade de ocorrência de novos perigos. Seja como for, o utilizador não está isento de 

cumprir todos os procedimentos jurídicos, administrativos e regulamentares relacionados com o produto, 

higiene pessoal e proteção do bem-estar humano e do ambiente. 

Os executivos responsáveis, destinatários desta ficha de dados, devem garantir que todas as pessoas que 

possam vir a utilizar, tratar, eliminar ou contactar com o produto de qualquer outra forma leram e 

compreenderam as informações descritas no presente documento. Note que o aspeto e o conteúdo das 

fichas de dados de segurança para o mesmo produto pode variar em diferentes países de modo a 

cumprirem os requisitos de diferentes regulamentos. 

 

Apresentado de acordo com as exigências de Regulamentação da Comissão (EU) No 830/2015 de ma-

io de 2015, que se altera para Regulamento (EC) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 

da Europa, concernente à Registração, Avaliação, Autorização e Restrições, concernentes à substância 

Química (REACH). 

 Denominação das seções: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Conteúdo complementar das seções: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Esclarecimentos ou significações das abreviaturas e siglas utilizadas na Ficha de dados de se-

gurança do material. 

As abreviações e siglas podem ser encontradas no site www.wikipedia.org 
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