
 

SEGURANÇA de DADOS de CARTÃO de ÓXIDO DE CÁLCIO  

SGA - FDS 

1. Identificação do produto 
Nome da substância: Óxido de Calcio 
Sinônimo:   CAL Viva  
Fórmula química:  CaO 
Peso molecular:  56.08 
Nome comercial:  Cal Viva 
CAS N° :   1305-78-8 
EINECS N°:   215-138-9 
ONU N°:   1910 
Aplicações: Aço indústria, indústria de mineração, Construção Civil, 

indústria química, efluentes de tratamento, indústria do 
couro, indústria do papel, agricultura, tratamento de 
águas, alimentos indústria. 

Provedor de nome:  COMPAÑIA ORIENTAL DE MINERALES S.A. 
Endereço:   Uruguayana 3727 - Montevideo - Uruguay 
Telefone:   (598) 2309 3400 
Correio:   contacto@comsacal.com 
Indústria de planta:  Ruta 9 Km. 119 - Pan de Azúcar - Maldonado - Uruguay 
Telefone para emergências: (598) 1772 (CIAT Centro Información y Asesoramiento 
Toxicológico) 
    (598) 2480 4000 (Dpto. Toxicología Hospital Clínicas) 

2. Identificação do perigo ou perigos. 
Única exposição STÖT (toxicidade de órgão alvo específico): categoria 3, possivelmente 
severa irritação das vias respiratórias por inalação. 
Irritação da pele:  Categoria 2 
Lesões oculares graves:                Categoria 1 
Rotulagem de símbolos:  

                            

Palavra de advertência: PERIGO  
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Indicações de perigo:  
H315-irritação da pele  
H318-lesão Ocular grave  
H335-irritação do tracto respiratorio 

Instruções de cuidado:  
P102 - manter fora do alcance das crianças.  
P280 - Levar luvas/roupa/óculos/máscara protetora.  
P305 + P351 + P315 em caso de contato com os olhos: enxaguar cuidadosamente com 
água durante vários minutos. Consulte imediatamente um médico (oftalmologista).  
P302 + P352 - em caso de contacto com a pele: lavar com água e sabão abundante.  
P261 - evitar a inalação do pó.  
P304 + P340-em caso de inalação: transportar a vítima para o exterior e mantê-la em 
repouso numa posição confortável para respirar. P501-apagar o conteúdo e o recipiente 
de acordo com os regulamentos existentes para a eliminação de resíduos. 

Frases de risco: 
R37: .......................... Irritante para as vias respiratórias.  
R38: .......................... Irritante para a pele.  
R41: .......................... Risco de lesões oculares graves. 

Frases de segurança: 
S2:............................. Mantenha fora do alcance das crianças.  
S25:........................... Evite contato com os olhos.  
S26:........................... No caso de contato com os olhos, lavar com água em 
abundância e procurar ajuda médica.  
S37:........................... Use luvas adequadas.  
S39:........................... Use proteção para olhos e rosto. 

3. composição / informação sobre os componentes.  
Componente principal: óxido de cálcio.  
CAS: impureza 1305-78-8 sem impurezas relevantes para a classificação e rotulagem. 

4. primeiros socorros medidas.  
Não atrasar os efeitos conhecidos.  
Consulte um médico para todas as exposições, exceto casos de menor importância. 

Em caso de contato com os olhos:  
Lave os olhos com bastante água, mantendo as pálpebras abertas com a finalidade de 

remover todas as partículas e busque atendimento imediato. 
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Em caso de inalação:  
Remova a fonte de poeira ou mover-se para a pessoa ao ar fresco. Faça certeza 
assistência médica imediata. 

Em caso de ingestão:  
Limpe a boca e beber água abundante. Não induza o vômito. Obter assistência médica. 

Em caso de contato com a pele: 
 
Escove cuidadosamente as partes contaminadas do corpo do modo de 
remover todos os vestígios do produto. Lave a superfície com água em 
abundância imediatamente. Remova o vestuário contaminado. Se fora 
necessário procurar assistência médica. 

O óxido de cálcio não é extremamente tóxico por via oral, dermal ou 
por inalação. Ele é classificado como o corrosivo ou cáustico para a pele e o tracto 
respiratório e implica um sério risco de lesões oculares. Não devem ser considerados os 
efeitos sistêmicos adversos e o aumento do risco para a saúde são locais danos devido a 
pH alcalino, a desidratação e a queimadura dos tecidos. 

5. fogo-medidas de combate.  
O produto não é inflamável, mas reage quimicamente com a água liberando calor que 
pode iniciar a combustão do material em seu ambiente.  
Isole o produto de combustíveis, ácidos e água. Para desligar o fogo ao redor não é deve 
usar água ou extinção da espuma.  
De pó ou CO2 os extintores podem ser usados. Use o extintor de incêndio apropriado 
para locais e materiais no ambiente.  
Recomenda-se o uso de proteção respiratória como prevenção contra poeira. 

6. medidas a tomar em caso de derramamentos acidentais.  
Assegurar uma ventilação adequada e minimizar os níveis de poeira. Para as pessoas 
sem esses elementos do direito de proteção pessoal. Evitar o contato com os olhos, a 
pele e a inalação de poeira. Use elementos do direito de proteção pessoal (seção 8).  
Conter o derramamento, manter material seco, se possível. Evite a contaminação dos 
cursos de água e esgotos (aumentando o pH).Retirar el material derramado por medios 
mecánicos, preferentemente por aspiración. 

7. manuseamento e armazenagem.  
Medidas de proteção: evitar o contacto com a pele e olhos.   
Usar equipamento de direito pessoal de proteção (ver são 8 seg.).  
Não use lentes de contato durante o manuseio do produto.   
É aconselhável ter um olho ao lado do local de trabalho.    
Manter níveis mínimos de poeira ambiental e minimizar sua geração.   
Isolar as fontes de geração de poeira, considere o uso de sistemas de extração de poeira 
localizada.   
Não beber, não comer e não fumar no local de trabalho. 

Página   de   3 10



 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:  
o produto deve ser armazenado em local seco, deve evitar o contato com ar e umidade.   
Manter é longe de ácidos e compostos de nitrogênio.   
Mantenha fora do alcance das crianças.  Não use alumínio para armazenamento ou 
transporte se houver risco de contato com a água. 

8. Controles de proteção de exposição pessoal. 

Para controlar os riscos potenciais é que deve evitar a geração de poeira.  
É recomendado o uso de equipamento de proteção apropriado de acordo com as 
possíveis exposições. 

Proteção olhos e face: 
 
Não use lentes de contato. Usar óculos equipados com protecção 
lateral, ou completar a telas de exibição. Tenho um olho ao lado 
do local de trabalho 

Proteção da pele e as mãos: 

  

Dado que o óxido de cálcio é classificado como cáustico para a 
pele, exposição da pele deve ser minimizada o máximo possível. 
É recomenda o uso de luvas de proteção, roupa de trabalho que 
cobrem a pele, calça longa, punhos apertados e calçados 
resistentes a eles cáustico que impedem a penetração de poeira. 

Proteção respiratória: 

  

É recomendável para ventilar o local de forma a manter os níveis 
de concentração de pó abaixo dos limites de exposição 
ocupacional (OEL). Recomendamos o uso de máscaras de 
proteção respiratória.  

Sistemas de extração de pó devem ser filtrados antes de sua descarga para a atmosfera. 

Página   de   4 10



 

9. propriedades físicas e químicas.  

Aparência: protuberâncias ou branca em pó ou esbranquiçado (bege).  
Odor: inodoro.  
Limiar olfativo: não aplicável.  
pH: 12.5 (solução saturada a 20 ° C)  
ponto de fusão: 2570 ° C.  
Ponto de ebulição: 2850 ° C.  
Ponto de fulgor: não aplicável.  
Taxa de evaporação: não aplicável.  
Inflamabilidade: Não inflamável.  
Limites explosivos: não explosivo.  
Pressão de vapor: não aplicável.  
Densidade de vapor: não aplicável.  
Densidade relativa: 3,31 gr/cm3 (método da UE a. 3)  
solubilidade em água: 1337.6 mg/lt (método 6 UE)  
coeficiente de partição: não aplicável (substância inorgânica)  
temperatura de auto-ignição: não corresponde.  
Decomposição de temperatura: não aplicável.  
Viscosidade: Não aplicável. 

10. estabilidade e reatividade. Quimicamente, óxido de cálcio reage com água para dar 
cálcio Dihydroxide. (CaO + H2O)      CA (OH) 2. (Esta reação é exotérmica e expansivo 
e pode causar risco de materiais inflamáveis no seu ambiente). 
Em condições normais de utilização e armazenamento, livre das condições de umidade, 
o óxido de cálcio é um produto estável. 
Minimize sua exposição ao ar e umidade para evitar a degradação do material. Óxido de 
cálcio é incompatível com ácidos que produzem reações exotérmicas formando sais. 
 O óxido de cálcio reage com o alumínio e bronze na presença de umidade liberando 
hidrogênio (CaO + 2 Al + 7 H2O  Ca(Al(OH)4)2 + 3 H2  ). 

11. Informações toxicológicas. 

Toxicidade aguda 
 Hidróxido de cálcio não é classificado como tóxico agudo. 
 Ingestão  LD50 > 2000 mg/kg bw ( OECD 425, ratas) 
 Pele                LD50 > 2500 mg/kg bw ( OECD 402, rabbit) 
 Inalação  Nenhuma informação está disponível. 

Corrosão, irritação da pele 
 Óxido de cálcio é irritante para a pele (vivo, coelhos). 

Baseado em resultados experimentais, óxido de cálcio requer a classificação de 
irritante (R38 irritante para a pele, a pele; irritante para a pele 2 (H315-causa 
irritação na pele). 

Olho de lesão ou irritação grave  
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Irritação dos olhos: óxido de cálcio é classificado como severamente irritante aos olhos 
e implica um sério risco de lesões oculares. Categoria GHS 1 (H318-causas graves de 
olho de lesões). 

Sensibilização respiratória ou para a pele 
 Nenhuma informação está disponível. Hidróxido de cálcio não é considerado um 
sensibilizador cutâneo, baseado na natureza dos seus efeitos (alteração do pH) e 
requisitos de cálcio, essenciais para a nutrição humana. 

Mutagenicidade em células germinativas 
 Ensaio de mutação reversa bacteriana: negativo (teste de Ames, OEC471) ensaio 
de aberração cromossômica em mamíferos: negativo tendo em conta a abrangência e a 
essencialidade de cálcio e a irrelevância das mudanças de pH causadas pela cal em meio 
aquoso, este é considerado livre de potencial genotóxico, incluindo mutagenicidade em 
células germinativas. 

Carcinogenicidade 
 Administrado como cálcio lactato de cálcio não é carcinogênicos (resultados 
experimentais em ratos). 
 O efeito do pH do óxido de cálcio produzido não elevação de risco cancerígeno.  
Dados epidemiológicos humanos suportam a ausência de qualquer tipo de potencial 
carcinogénico de óxido de cálcio. 

Toxicidade para a reprodução 
 Administrado como cálcio lactato de cálcio não é tóxico para a reprodução 
(resultados experimentais em ratos).   
He efeito do pH do óxido de cálcio não aumenta os riscos para a reprodução.  Dados 
epidemiológicos humanos suportam a ausência de qualquer tipo de toxicidade para a 
reprodução de óxido de cálcio.   
Tanto em estudos em animais e em estudos clínicos humanos com vários sais de cálcio, 
detectamos sem efeitos na reprodução ou desenvolvimento. Não se requer a 
classificação para a toxicidade reprodutiva em conformidade com o Regulamento CE 
1272 / 2008. 

Toxicidade específica em determinados órgãos (STÖT) - única exposição  
Os dados em humanos indicam que o óxido de cálcio é irritante para o tracto 
respiratório. Como um resumo e avaliação das recomendações do Comité 
científico de limites de exposição ocupacional (SCOEL), com base em dados 
sobre seres humanos, é o óxido de cálcio classificado como irritante para eles 
tracto respiratório (R37 irritante para eles forma respiratória;)  STÖT é 3 (H335 - 
pode irritar o trato respiratório)). 

Toxicidade específica em certos órgãos (STÖT)-exposição repetida 
 A toxicidade do cálcio por via oral é estabelecida por eles, os níveis máximos de 
consumo sem risco (UL) em adultos determinados pelo Comité Científico da alimentação 
(SCF) de 2500 mg/d, que correspondem a 36 mg/kg bw /-d (70 kg por pessoa) do cálcio.  
A toxicidade do óxido de cálcio por via da pele não é considerada relevante tendo em 
conta a insignificante absorção através da pele e devido à irritação local como efeito 
primária na saúde.   
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A toxicidade do hidróxido de cálcio através de inalação (efeito local, irritação da 
mucosa) é estabelecida em 1 mg / m3 de pó respirável para 8 hs. de tempo ponderada 
média (TWA 8 h) pelo Comité científico de limites de exposição ocupacional (SCOEL).   
Por conseguinte, nenhuma classificação é necessária para cálcio para exposição 
prolongada. 

Risco de aspiração 
 PERA o óxido de cálcio não não há são perigos por aspiração conhecido. 

12. Informações ecotoxicológicas. 
Toxicidade 
 Toxicidade aguda prolongada, peixes de água doce:  LC50 (96hs) = 
50.6 mg/lt 
 Toxicidade aguda há muito tempo, pescar em águas de mar: LC50 (96hs) = 
457 mg/lt 
 Toxicidade aguda prolongada, invertebrados de água doce:  EC50 (48hs) = 
49.1 mg/lt 
 Toxicidade aguda prolongada, invertebrados de água do mar: LC50 (96hs) = 
158 mg/lt 
 Toxicidade aguda prolongada, algas de água doce:  E C 5 0 ( 7 2 h s ) = 
184.57mg/lt          NOEC (72hs) = 48 
mg/lt 

Toxicidade para microorganismos (bactérias por exemplo): H i d r ó x i d o d e 
cálcio em altas concentrações é utilizado para desinfecção 
de sedimentos de águas residuais através de um aumento 
do pH e temperatura. 

 Toxicidade crónica, invertebrados de água do mar:  NOEC (14d) = 32 
mg/lt 
 Toxicidade para os microrganismos do solo:  EC10/LC10 o NOEC = 
12000 mg/kg 
 Toxicidade para macro de organismos do solo:           EC10/LC10 o NOEC = 
2000 mg/kg 
 Toxicidade de plantas terrestres:     NOEC (21d) = 1080 mg/
kg 
  
 Efeitos gerais: Embora este produto é útil para corrigir a acidez, um excesso de 
mais de 1  gr / lt pode ser prejudicial para a vida aquática. Os valores de pH > 12 é 
reduzida  rapidamente como consequência da diluição e a carbonatação. 

Todos os valores são expressos em mg de Ca (OH) 2, equivalente a 0,756 mg de CaO. 
Esses resultados por extrapolação também é aplicado para o óxido de cálcio uma vez em 
contacto com a humidade é hidróxido de forma de cálcio. 

Persistência e degradabilidade 
 No corresponde para productos inorgánicos. 

Não há potencial de bioacumulação  
 corresponde a produtos inorgânicos. 
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Mobilidade no solo  
 O óxido de cálcio reage com a água e/ou dióxido de carbono para formar,  
respectivamente, dihydroxide de cálcio ou carbonato de cálcio, que são ligeiramente 
 solúvel e apresentou uma baixa mobilidade em a maioria dos solos-los. 

Resultados da avaliação do PBT e mPmB (persistência e bioacumulação) 
 Não aplicável a produtos inorgânicos. 

Outros efeitos adversos 
 Não identificaram outros efeitos adversos. 

13. Informações sobre a eliminação dos produtos. 
A disposição final do óxido de cálcio deve ser de acordo com regulamentos e leis locais 
e nacionais. Processamento, uso ou contaminação do produto pode alterar as opções de 
disposição final.  
Recipientes usados para acondicionamento de outros produtos não devem ser 
reutilizados para outros fins. Após o uso, esvazie o recipiente completamente. 

14. Informações relativas ao transporte. 
Óxido de cálcio não é classificado como perigoso para transporte de acordo com: 
ADR - Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por 
estrada. 

RID - Transporte internacional de mercadorias perigosas por regulamentos de transporte 
ferroviário. 
IMDB - Internacional Marítima de código de mercadorias perigosas. 
N° ONU        1910 
Transporte de designação oficial das Nações Unidas:  Óxido de Calcio. 
Classe em relação ao transporte:    8 (IMDG Enmienda 34/08) 
Grupo de embalagem:        III (Transporte aéreo ICAO/
IATA). 
Riscos ambientais:      Ninguno. 

Precauções especiais do usuário: evitar a liberação de poeira durante o transporte 
usando embalagem hermética. 
Transporte para a granel com arranjo ao anexo II da Convenção Marpol 73 / 78 e do 
código IBC, não regulamentada. 

15. Informações regulamentares. 

Disposições específicas de segurança, saúde e meio ambiente: 
Autorizações:  Eles não são necessários. 
Restrições de uso: N. º 
Outros regulamentos: Óxido de cálcio não é um substâncias químicas perigosas, 
controladas pela Directiva SEVESO II, não afeta a camada de ozônio e não é um poluente 
orgânico persistente. 
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Normas internacionais: ASTM 

16. Outras informações. 
A informação baseia-se no nosso conhecimento mais recente, mas não constitui uma 
garantia para um recurso específico do produto e não estabelece qualquer relação 
jurídica contratual. 

Indicações de perigo. 
H315: ........................ Causa irritação na pele. 
 H318: ........................Causas lesões oculares graves. 
H335: ........................ Isso pode irritar o trato respiratório.  

Conselhos de prudência  
P102: ......................... Manter fora do alcance das crianças. 
 P280: ......................... Levar luvas / roupa / óculos / máscara de proteção. 
P305+P351+P315: ... Em caso de CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Consultar imediatamente um médico. 
P302+P352: .............. Em caso de contacto COM a PELE: lavar com água e SABÃO. 
P261: ......................... Evitar a inalação do pó das emanações de gás / névoa / 
vapores / / pulverizar. 
P304+P340: .............. Em caso de INALAÇÃO: Transportar a vítima para o exterior e 
mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. 
P501: ........................ Exclua o conteúdo / contentor como com o regulamento local 
/ regional / nacional / internacional aplicável. 

Abreviaturas: 
 CAS:  Serviço de química resumos da sociedade americana de química 
EINECS:  Inventário europeu das substâncias químicas existentes. 
 EC50:  Concentração média eficaz. 
 LC50:  Concentração letal mediana. 
 LD50:  Meio de dose letal. 

 NOEC:   Concentração sem efeitos observáveis. 
 OEL:  Limite de exposição ocupacional. 
 PBT:  Produto químico tóxico persistente bioacumulativos. 
 PNEC:  Concentração sem efeitos. 
 SCOEL:  Comité científico é limites de exposição ocupacional. 
 STEL:  Limite de exposição a curto prazo. 
 TWA:  Média ponderada de ritmo. 
 vPvP:  Químico, muito persistente e muito bioacumulável. 

Bibliografia  
Assimilação dos níveis máximos toleráveis de vitaminas e minerais.  
Comité Científico da alimentação humana, a Autoridade Europeia para a segurança 
alimentar, ISBN: 92-9199-014-0. Recomendações da ciência Comitê de limites de 
exposição ocupacional para o hidróxido de cálcio, SCOEL / SOMA / 137 de fevereiro de 
2008.  
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Os níveis superiores de ingestão tolerável para vitaminas e minerais Comité científico 
sobre comida, Autoridade Europeia de segurança alimentar, ISBN: 92-9199-014-0 
[documento SCF]. Recomendação do Comité científico sobre ocupacional exposição 
limites (SCOEL) para óxido de cálcio (CaO) e dihydroxide de cálcio (Ca (OH) 2), 
Comissão Europeia, DG Emprego, assuntos sociais e igualdade de oportunidades, SCOEL/
SOMA/137 Fev. 2008. 

Isenções de responsabilidade  
Esta folha de dados de segurança baseia-se nas disposições do anexo II do Decreto 
307/009. Seu conteúdo é um guia para a manipulação correta do material.   
É responsabilidade do receptor deste FDS para garantir que as informações contidas 
corretamente é lido e compreendidas por todas as pessoas que tem que usar, manipular, 
dispose ou pode, caso contrário, tomar contato com o produto. As informações e as 
instruções fornecidas nesse FDS baseia-se no estado atual deles conhecimento técnico e 
científico para a data de emissão do mesmo.  
Não constitui uma garantia de desempenho técnico ou da aptidão para aplicações 
específicas e não estabelece uma relação contratual legalmente válida.  
Esta versão do FDS substitui todas as versões anteriores. 

Edição 
Este produto é fabricado na planta Industrial da EMPRESA LESTE DE MINERAIS S.A.  
Rota 9 km 119 Pan de Azucar  
Maldonado  
URUGUAY  
Tel.: + 598 23093400-4410 2552  
Fax.: + 598 2309 6501  
www.comsacal.com
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