
 

SEGURANÇA DE DADOS GUIA DOLOMÍTICO CARBONATO  

SGA - FDS 

1. ID de produto  

Nome da substância:  Carbonato Dolomítico 
Sinônimo:   Dolomita, Dolomía, Mármol, Carbonato de Calcio y Magnesio. 
Fórmula química teórica: CaMg(CO3)2 
Peso molecular:  184.4 
Marca registada:  CARBONATO DOLOMÍTICO 
CAS N° :   16389-88-1 
Aplicações: Correção de pH em ácidos de solos. Fabricação de rações e 

suplementos alimentares para consumo animal, onde a 
contribuição do cálcio e do magnésio é indicada. 

Provedor de nome:  COMPAÑIA ORIENTAL DE MINERALES S.A. 
Endereço:   Uruguayana 3727 - Montevideo - Uruguay 
Telefone:   (598) 2309 3400 
E-mail:    contacto@comsacal.com 
Planta industrial:  Ruta 9 Km. 119 - Pan de Azúcar - Maldonado - Uruguay 
Telefone para emergências: (598) 1772 (CIAT Centro informações e pareceres 
toxicológicos) 
    (598) 2480 4000 (Dpto. Toxicología Hospital Clínicas) 

2. Identificação do perigo ou perigos e as formas de entrada. 

Dolomita grãos ou em pó de pedra não é classificadas como perigosas na acepção da 
Directiva 1999/45/CE e 2006/121/CE. 

Rotas de entrada  
 Inalação: sim  
 Pele: não  
 ingestão: sim 

A dolomita pó de pedra em concentrações superiores aos limites de exposição ocupacional 
(OEL) pode causar pneumoconiose. 

3. Composição / informação sobre os componentes. 
Componente principal:  Carbonato de Calcio y Magnesio. 
Impurezas:   Sem impurezas relevantes para a classificação e rotulagem. 

4. Medidas de primeiros socorros. 
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Efeitos de atrasados não são conhecidos. Consulte um médico para todas as exposições, 
exceto nos casos de menor importância. 

Em caso de contato com os olhos: 

Lave os olhos com água abundante, mantendo as pálpebras abertas 
para efeitos de remover todas as partículas. O contato prolongado 
pode causar irritação. Se a irritação persistir, procure assistência 
médica. 

Em caso de inalação: 
Remover a fonte de poeira ou mover a pessoa ao ar fresco. Se a respiração é irregular, 
procure assistência médica. 

Em caso de ingestão: 
Não induza o vômito. Limpar a boca e beba muita água. Receber cuidados médicos. 

 
Em caso de contato com a pele:  
lavar imediatamente a área afetada com água abundante. Contato 
prolongado com a pele pode causar irritação. 

Carbonato dolomítico não é extremamente tóxico por via oral, 
dermal ou por inalação e não deve considerar efeitos sistêmicos adversos para a saúde 
do que os derivados de uma exposição em ambientes com altas concentrações de 
poeira. 

5. Medidas de combate a incêndios. 
O produto não é inflamável.  
Pó, espuma ou extintores de CO2 podem ser usados para apagar o incêndio nos 
arredores. Use o extintor de incêndio apropriado para o local e os materiais no 
ambiente.  
Recomenda-se usar proteção respiratória como prevenção contra a poeira. 

6. Medidas a tomar em caso de derramamentos acidentais. 
Assegurar uma ventilação adequada e minimizar os níveis de poeira.  
Mova pessoas sem elementos de proteção pessoal adequada.  
Evitar o contato com os olhos e a inalação de poeira. Use elementos do direito de 
proteção pessoal (seção 8).  
Conter o derrame. Remova o material derramado por meios mecânicos, de preferência 
por aspiração. 

7. Manuseio e armazenamento. 
Medidas de proteção: 
 Evite o contacto com os olhos.   
 Usar equipamento de protecção adequado (ver Cap. 8).   
 Não use lentes de contato durante o manuseio do produto.   
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 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 l ocalizada.  Não beber, não comer e não fumar no local de trabalho. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: 
 O produto deve ser armazenado em local seco.   
 Mantenha longe de ácidos.   
 Mantê-lo fora do alcance das crianças. 

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 de olhos e da face: 
 

Não use lentes de contato. Usar óculos equipados com protecção 
lateral, ou completar a telas de exibição. 

Proteção da pele e a mão: 

  

Desde que o carbonato dolomítico pode causar irritação da pele, 
a pele da exposição deve ser minimizada. O uso de luvas de 
proteção, roupa que cobre a pele, calças compridas, punhos 
apertados e sapatos que impedem a penetração de poeira. 

Proteção de respiração: 

  

É recomendável para ventilar o local de forma a manter os níveis 
de concentração de pó abaixo dos limites de exposição 
ocupacional (OEL).  
É recomendado que o uso de máscaras de proteção respiratória 
onde não tem uma ventilação adequada. 

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

9. Propriedades físicas e químicas. 

Aparência:   Pó branco ou branco, off-White ou bege. 
Odor:    Inodoro. 
Limiar olfativo:   Não aplicável. 
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pH:    Alcalino (entre 8 y 9) 
Ponto de fusão: El Carbonato Dolomítico se descompone en Óxido de Calcio, 

Óxido de Magnesio y Dióxido de Carbono antes de la fusión. 
Ponto de ebulição:  Não aplicável. 
Ponto de fulgor:  Não aplicável. 
Tasa de evaporación:  Não aplicável. 
Inflamabilidade:  Não inflamable. 
Limites de explosividade: Não explosivo. 
Pressão de vapor:  Não aplicável. 
Densidade de vapor:  Não aplicável. 
Peso específico:  2.86 a 3.10 gr/cm3 
Solubilidade em água:  < 100 mg/lt (a 20°C) 
Coeficiente de partição: Não aplicável. (substância inorgânica) 
Temperatura de auto-ignição: Não aplicável. 
Temperatura de decomposicao: Quando de aquecida acima de 480 ° C dolomítico 
carbonato começa a se decompor, liberando dióxido de carbono (CO2). A decomposição 
é completa quando é realizada acima de 900 ° C durante o tempo necessário, obtenção 
de Cal dolomítica, composta principalmente de óxido de cálcio e óxido de magnésio.  

Viscosidade:   Não aplicável. 

10. Estabilidade e reatividade. 
Em condições normais de uso e armazenamento o carbonato de dolomítico é um produto 
estável. 
Quando aquecido acima de 898 ° C decompõe-se em óxido de cálcio, óxido de magnésio 
e dióxido de carbono. 
CaMg(CO3)2   CaO + MgO + 2 CO2 . Óxidos formados posteriormente reagem com água 
liberando calor. Isso pode causar riscos de materiais inflamáveis. Dolomitico carbonato é 
incompatível com ácidos que produzem reações exotérmicas formando sais. 

11. Informações toxicológicas. 
Toxicidade aguda 
 O carbonato de dolomítico não é classificado como tóxico agudo. 
 Oral (rata, OECD 401)  LD50  >2000 mg/kg 
 Pele (Coelho, OECD 402) N/D 
 Inalação (rata, 4 hs,OECD) N/D 

Corrosão, irritação da pele 
 Pele de irritação (conejo, OECD 404)  Não irritante 

Olho de lesão ou irritação grave 
 Irritação ocular (Coelho, OECD 405)  Não irritante 
Sensibilização respiratória ou da pele 
 Sensibilidade da pele (cobayo, OECD)  Não sensibilizador 
 Sensibilidade respiratória (cobayo, OECD 403) Não sensibilizante 
Mutagenicidade, carcinogenicidade e toxicidade para a reprodução 
 O humano de dados epidemiológicos suportam a ausência de qualquer tipo de 
potencial  cancerígeno, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio.  
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 Tanto em estudos em animais como em humanos clínicos de estudos com vários 
sais de  cálcio e magnésio, não ser detectados efeitos sobre a reprodução ou o 
desenvolvimento. 

12. Informações ecotoxicológicas. 
Toxicidade 
 Toxicidade aguda oral para mamíferos (rata OECD 401) LD50 > 2000 mg/kg 
 Toxicidade aguda para peixes (OECD 203)   EC50 (48hs) > 100 mg/lt  
Persistência e degradabilidade 
 Não aplicável a produtos inorgânicos. 
Potencial de bioacumulação 
 N/D 
Mobilidade no solo  
 O carbonato de dolomítico que é pouco solúvel, apresenta baixa mobilidade na 
maioria  dos solos. 
Resultados da avaliação do PBT e mPmB (persistência e bioacumulação) 
 Não aplicável a produtos inorgânicos. 
Outros efeitos adversos 
 Outros efeitos adversos não foram identificados.   
 Não contém halogênio orgânico ou metal. 

13. Informações sobre a eliminação dos produtos. 
O fim da eliminação de carbonato de dolomítico deve fazer é de acordo com a 
legislação e regulamentos locais e nacionais. Processamento, uso ou contaminação do 
produto pode alterar as opções de disposição final. 

14. Informações relativas ao transporte. 
O carbonato de cálcio não é classificado como um produto perigoso para o 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 - Código marítimo internacional de mercadorias perigosas. 
N° ONU        Não regulamentado. 
Designação oficial de transporte das Nações Unidas:   Não regulamentado. 
Classe de transporte:      Não regulamentado. 
Grupo de embalagem:      Não regulamentado. 
Riscos ambientais:      Nenhum. 

Precauções especiais do usuário: evitar a liberação de poeira durante o transporte. 

15. Informações regulamentares. 

Disposições específicas sobre a saúde, segurança e meio ambiente: 
Autorizações:  Não é exigida. 
Restrições de uso: Ninguna. 
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Outros regulamentos: Dolomítico carbonato não é uma substâncias químicas 
perigosas,     controladas pela Directiva SEVESO II, não afeta a 
camada de ozônio e não    é um poluente  orgânico persistente. 

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. 

Abreviaturas: 
 CAS:  Serviço de química resumos da sociedade americana de química 
EC50:  Concentração média eficaz. 
 LD50:  Dose letal mídia. 
 OECD:   Organização para o desenvolvimento e a cooperação económica. 
 OEL:  Limite de exposição ocupacional. 
 PBT:  Químicos tóxicos persistentes bioacumulativos. 
 SCOEL:  Comité científico é limites de exposição ocupacional. 
 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. 

Isenções de responsabilidade  
Esta folha de dados de segurança baseia-se o disposto no Anexo II do Decreto 307/009. 
Seu conteúdo é um guia para a manipulação correta do material. 
É responsabilidade do receptor desse FDS garantir é de que as informações que contém 
corretamente é lido e compreendido por todas aquelas pessoas que têm que usam, 
manipulam, tem, ou pode de qualquer outra forma, tomar contato com o produto. 
As informações e instruções fornecidas nesse FDS baseiam-se no estado atual dos 
conhecimentos científicos e técnicos na data de emissão do mesmo. Não constitui uma 
garantia de desempenho técnico ou de adequação para aplicações específicas e não 
define relações contraem legalmente válido. 
Esta versão do FDS substitui todas as versões anteriores.
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