
 

SEGURANÇA de DADOS do GUIA de hidróxido DE CÁLCIO  

SGA - FDS 

1. Identificação do produto 

Nome da substância:  Hidróxido de Calcio 
Sinônimo:   Dihidróxido de Calcio, Cal Hidratada, Cal dihidratada, Cal 
     Apagada 
Fórmula química:  Ca(OH)2 
Peso molecular:  74.09 
Marca Registrada:  PASTACAL BULL DOG 
CAS N° :   1305-62-0 
EINECS N°   215-137-3 
Aplicações:   Blanqueo, pintura a la cal. 
Nome do provedor:  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. 

STOT (Specific Target Organ Toxicity) Exposición única: 
Toxicidade oral aguda:  CategorIa 4 
Pele de irritação:  CategorIa 2 
Lesões oculares graves:  Categoria 1 
Pictogramas de rotulagem:  

                                      

Aviso da palavra: PERIGO 

Indicações de perigo: 
H315 - Irritação da pele 
H318 - Lesões oculares graves 
H302 – Prejudicial se ingerido 

Declarações de cautela: 
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P102 - Manter fora do alcance das crianças. 
P280 - Levar luvas/roupa/óculos/máscara protetora. 
P305+P351+P310 Em caso de contato com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÕES 
TOXICOLÓGICAS ou a um médico. 
P302+P352 - Em caso de contato com a pele: lavar com água e SABÃO abundantes. 
P301+P330+P331 - Caso a ingestão enxaguar a boca. Não induza o vômito. 
P501 - Exclua o conteúdo e o recipiente de acordo com os regulamentos para a eliminação 
de resíduos. 

3. Composição / informação sobre os componentes. 
Componente principal:  Dihidróxido de Calcio. 
CAS:    1305-62-0 
Impurezas   Sem impurezas relevantes para a classificação e rotulagem. 

4. Medidas de primeiros socorros. 
Não atrasar os efeitos 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 bastante água, mantendo as pálpebras abertas 
com a finalidade de remover todas as partículas e busque 
atendimento imediato. 

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 para 
remover todos os vestígios do produto. Lave a superfície com água 
em abundância imediatamente. Remova as roupas contaminadas. Se 
necessário, procure ajuda médica. 

O hidróxido de cálcio não é extremamente tóxico por via oral ou dérmica. Ele é 
classificado como irritante para a pele e o sistema digestivo 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 o pH alcalino. 

5. Medidas de combate a incêndios. 

O produto não é inflamável.  
Pode usar são os extintores de pó, espuma ou CO2 para desligar o fogo nos arredores. 
Use o extintor de incêndio apropriado para o local e os materiais no ambiente. 
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6. Medidas a tomar em caso de derramamentos acidentais. 
Conter o derramamento do produto confiná-lo e/ou embalá-lo com areia. Mova pessoas 
sem elementos de proteção pessoal adequada.  
Evitar salpicos e evitar contato com olhos e pele.  
Use elementos do direito de proteção pessoal (seção 8). Evite a contaminação dos 
cursos de água e esgotos (aumentando o pH). Remova o material derramado por meios 
mecânicos. 

7. Manuseio e armazenamento. 
Medidas de proteção: evitar o contacto com a pele e os olhos 
 Usar equipamento de direito pessoal de proteção (véase Sec. 8). 
 Não use lentes de contato durante o manuseio do produto. 
 É aconselhável dispor de um colírio ao lado do local de trabalho. 
 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, de preferência impermeável.   
 Manter é longe de ácidos e compostos de nitrogênio.   
 Mantê-lo fora do alcance das crianças.   
 Não use alumínio para o armazenamento ou o transporte. 

8. Controles de exposição / proteção pessoal. 

Para controlar o potencial exposições são para evitar respingos do produto. O uso de 
equipamentos de proteção adequados de acordo com as possíveis exposições. 

Proteção de face e olhos: 

 
Não use lentes de contato. Use óculos equipados com proteção 
lateral ou telas de visão completa. Tenho um olho ao lado do 
local de trabalho 

Proteção da pele e a mão: 

  

Desde que o hidróxido de cálcio é classificado como irritante 
para a pele, exposição da pele deve ser minimizada o máximo 
possível. O uso de luvas de borracha, roupa de trabalho, cobrindo 
a pele, calças compridas, punhos apertados e sapatos o cáustica 
resistente impermeável é recomendado. 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9. Propriedades físicas e químicas. 

Aparência:   Colar na cor branca. 
Cheiro:    Inodoro. 
Limiar olfativo:   Não aplicável. 
pH:    12.4 (solución saturada a 20 °C) 
Ponto de fusão:   Hidróxido de cálcio decompõe-se em óxido de cálcio 
e Vapor de     água antes da fusão. 
Ponto de ebulição:  Não aplicável. 
Ponto de inflamação:  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:  1.35 
Solubilidade em água:  Dilua em suspensão. 
Coeficiente do elenco:  Não aplicável. (sustancia inorgánica) 
Temperatura de auto-ignição: Não aplicável. 
Temperatura de decomposição: Acima de 100 ° C se evapora a água, acima de 580 ° C o 

cálcio Dihydroxide decompõe-se em cálcio óxido (CaO) e 
água (H2O). Essa temperatura pode chegar até 510 ° C 
dependendo do tipo e teor de impurezas. 

Viscosidad:   Não aplicável. 

10. Estabilidade e reatividade. 
Na parte meio aquosa do cálcio cações formas de hidróxido de cálcio (Ca + +) e ânions 
hidroxila ((o)) - em concentrações abaixo do limite de solubilidade em água.  
Em condições normais de armazenamento e uso de hidróxido de cálcio é um produto 
estável. O hidróxido de cálcio reage exotermicamente com ácidos.  
Quando é aquecido acima de 580 ° C é decomposto em óxido de cálcio e água 
( Ca(OH)2  CaO + H2O . 

O cálcio óxido formado posteriormente reage com água liberando calor. Isso pode causar 
riscos de materiais inflamáveis.  

Para evitar a degradação do material para minimizar sua exposição ao ar. Hidróxido de 
cálcio é incompatível com ácidos que produzem reações exotérmicas formando sais. 

Hidróxido de cálcio reage com o alumínio e bronze na presença de umidade liberando 
hidrogênio ( Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O    Ca(Al(OH)4)2 + 3 H2  ) 

O hidróxido de cálcio reage com o dióxido de carbono para formar carbonato de cálcio 
que é um material comum na natureza. As reações com o dióxido de carbono dissolvido 
no ar em condições normais são lentas. 

11. Informações toxicológicas. 
Toxicidade aguda 
 Hidróxido de cálcio não é classificado como extremamente tóxico. 
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 Oral (rata)  LD50 = 7340 mg/kg bw ( > 2000 OECD 425, rat) 
 Pele   LD50 > 2500 mg/kg bw ( OECD 402, rabbit) 
 Inalação  Sin información disponible. 
Corrosão, irritação da pele 
 Olho de irritação: o hidróxido de cálcio é avaliado como severamente irritante 
para os olhos e implica um sério risco de olho de danos. Categoria SGA 1 faz com que a 
pele de irritação grave lesão olho: o hidróxido de cálcio é classificado como irritante 
para a pele. Categoria GHS 2 causa a irritação de pele. 
Sensibilização respiratória ou da pele 
 Não há informações disponíveis. O hidróxido de cálcio não é considerado um 
sensibilizador cutâneo com base na natureza dos seus efeitos (mudança de pH) e os 
requisitos de cálcio, essencial para a nutrição humana. 
Mutagenicidade em células germinativas 
 Ensaio de mutação reversa bacteriana: negativo (teste de Ames, OEC471) em 
mamíferos  de aberrações cromossómicas: negativo 
 Dada a abrangência e a essencialidade de cálcio e a irrelevância do pH em 
aquosas  alterações induzidas pelo Cal, isto é considerado livre de genotóxicos 
potencial incluindo  mutagenicidade em células germinativas. 
Carcinogenicidade 
 O cálcio administrado como lactato de cálcio não é carcinogênicos (resultados 
 experimentais em ratos).   
 O efeito do pH do hidróxido de cálcio não produziu elevação de risco 
cancerígeno.  Dados  epidemiológicos humanos suportam a ausência de qualquer tipo de 
potencial  carcinogénico de hidróxido de cálcio. 
Toxicidade para a reprodução 
 Administrado como cálcio lactato de cálcio não é tóxico para a reprodução 
(resultados  experimentais em ratos).   
 O efeito do pH do hidróxido de cálcio não gera riscos para a reprodução.  O 
humano de  dados epidemiológicos suportam a ausência de qualquer tipo de 
toxicidade para a  reprodução do hidróxido de cálcio.   
 Tanto em estudos em animais como em humanos clínicos de estudos com vários 
sais de  

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 hidróxido 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.   
 Portanto, nenhuma classificação é necessária para o hidróxido de cálcio para 
exposição  prolongada. 

12. Informações ecotoxicológicas. 
Toxicidade 
 Toxicidade aguda para peixes de água dulce:  LC50 (96hs) = 50.6 mg/
lt 
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 Toxicidade aguda para peixes de água do mar: LC50 (96hs) = 457 mg/lt  
  Toxicidade aguda prolongada para invertebrados de água doce:EC50 (48hs) = 49.1 
mg/lt 
  
 Invertebrados de longa agudos toxicidade na água do mar: LC50 (96hs) = 
158 mg/lt 
 Toxicidade aguda para algas de água doce:   E C 5 0 ( 7 2 h s ) = 
184.57mg/lt         NOEC (72hs) = 48 
mg/lt 
 Toxicidade para microorganismos (por ex. bactérias): hidróxido de cálcio em 
altas  concentrações é utilizado para desinfecção de sedimentos de águas residuais 
através de  um aumento do pH e temperatura.  
 Toxicidad crónica para invertebrados de agua de mar:  NOEC (14d) = 32 
mg/lt 
 Toxicidade para os microrganismos do solo:   EC10/LC10 o NOEC = 
12000 mg/kg 
 Toxicidade para a macro do solo:   EC10/LC10 o NOEC = 2000 mg/kg 
 Toxicidade para as 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 à vida aquática. Os valores de pH > 12 são 
rapidamente  reduzidos em consequência da diluição e carbonatação.  
Persistência e degradabilidade 
 Não aplicável para os produtos inorgânicos. 
Potencial de bioacumulação 
 Não aplicável para os produtos inorgânicos. 
Mobilidade no solo 
 Hidróxido de cálcio, que é moderadamente solúvel, apresenta baixa mobilidade 
na  maioria dos solos. 
Resultados da avaliação do PBT e mPmB (persistência e bioacumulação) 
 Não aplicável para os produtos inorgânicos. 
Outros efeitos adversos 
 Não identificaram outros efeitos adversos. 

13. Informações sobre a eliminação dos produtos. 
A disposição final de hidróxido de cálcio deve ser feita de acordo com os 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. Depois de usar o recipiente, esvazie completamente. 

14. Informações relativas ao transporte. 
O hidróxido 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. 
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IMDB - Internacional Marítima de código de mercadorias perigosas. 
N° ONU        Não regulamentado. 
Designação oficial de transporte das Nações Unidas:   Não regulamentado. 
Classe de transporte:      Não regulamentado. 
Grupo de embalagem / embalagem:    Não regulamentado. 
Riscos ambientais:      Nenhum. 

Precauções especiais do usuário: evitar derramamento durante o transporte usando 
embalagem impermeável. 

15. Informações regulamentares. 

Disposições específicas de segurança, saúde e meio ambiente: 
Autorizações:  Eles não são necessários. 
Restrições de uso: Nenhum. 
Outros regulamentos: O hidróxido de cálcio não é um substância produto químico 
perigoso     controlado pela Directiva SEVESO II, não afeta a 
camada de ozônio e não é    um poluente orgânico persistente. 
16. Otras informaciones. 
La información se basa en nuestros conocimientos más recientes pero no constituye una 
garantía para una característica específica del producto y no establece ningún vínculo 
contractual legal. 

Abreviaturas: 
 CAS:  Servicio de Resúmenes Químicos de la Sociedad Americana de  
Química 
 EINECS:  Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes. 
 EC50:  Concentración media efectiva. 
 LC50:  Concentración letal media. 
 LD50:  Dosis letal media. 
 NOEC:   Concentración con efectos no observables. 
 OEL:  Límite de exposición ocupacional. 
 PBT:  Tóxico químico persistente bioacumulativo. 
 PNEC:  Concentración prevista sin efectos. 

 SCOEL:  Comité científico de límites de exposición ocupacional. 
 STEL:  Límite de exposición a corto plazo. 
 TWA:  Tiempo medio ponderado. 
 vPvP:  Químico muy persistente, muy bioacumulativo. 

Bibliografía 
Niveles de asimilación máximos tolerables de  vitaminas y minerales. Comité Científico 
de la Alimentación,  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ISBN: 92-9199-014-0. 
Recomendaciones del Comité Científico de Límites de Exposición Ocupacional para el 
Hidróxido de Calcio, SCOEL/SUM/137 Febrero 2008. 

Descargos 
Esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en las disposiciones del Anexo II del 
Decreto 307/009. Su contenido es una guía para el manejo apropiado del material.  
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Es responsabilidad del receptor de esta FDS asegurarse de que la información que 
contiene sea correctamente leída y comprendida por todas las personas que tengan que 
usar, manipular, disponer, o puedan de cualquier otra forma, tomar contacto con el 
producto. 
La información y las instrucciones suministradas en esta FDS se basan en el estado 
actual de los conocimientos técnicos y científicos a la fecha de emisión de la misma. No 
constituye una garantía de performance técnica ni de idoneidad para aplicaciones 
particulares y no establece relaciones contractuales legalmente válidas. 
Esta versión de FDS sustituye todas las versiones anteriores.
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