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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA EMPRESA/PROJETO 

Nome da Substância Solução Hidróxido de Sódio 50% 
Sinónimos Solução de Soda Cáustica; Solução NaOH 50% 
Número de Índice 011-002-00-6 
CAS # 1310-73-2 
EC # 215-185-5 
N.º Registo REACH             01-2119457892-27-0087 

Usos Principais / Comuns Uso principal no fabrico de substâncias 
 Alumina, papel, detergente, sabão, têxtil, produção alimentar   
 Refinarias 
 Regeneração de resinas troca iões 
 Purificação de minério metálico 
 Neutralização  

Fabricante PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 
 P.O. Box 12 
 35800-Aliaga-Izmir 

Número de Telefone para Emergências +90 232 616 12 40 (ext. 1300/ 1311)  

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação  

Classificação segundo o Regulamento (CE) N.º 1272/2008:  

Para propriedades físico-químicas 

Corrosivo a metais; categoria 1          (H290: Pode ser corrosivo a metais) 

Para riscos para a saúde 

Corrosivo na pele; categoria 1A     (H314: Causa queimaduras graves na pele e ferimentos nos olhos) 

Riscos para o Ambiente Não classificado. 
 
Etiquetagem 
Código Textual Sinal Pictograma         GHS05       : Corrosão 

 

 

 

     Palavra de sinalização: Perigo 

 

Código(s) de Aviso de Perigo H314: Causa queimaduras graves na pele e ferimentos nos olhos. 
H290: Pode ser corrosivo a metais. 

Frases de precaução P260: Não respirar pó/fumo/gás/névoa/vapores/spray. 
                                                     P280: Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção para os olhos/proteção facial. 
                                                     P301 + P330 + P331: SE INGERIDO: lavar a boca. NÃO induzir o vómito. 
                                                     P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Remover lentes de contacto, se estiverem presentes e for fácil 
fazê-lo. Continuar a lavar. 
P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTACTO COM A PELE (ou cabelo), Remover/Retirar 
imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água/tomar banho. 

  P310: Ligar imediatamente para um CENTRO DE ENVENENAMENTO ou médico. 
 

E-mail da pessoa responsável 
pela Ficha de Dados de Segurança info@medinatex.com  

 TURQUIA 

Número de Telefone +90 232 616 12 40 

Número de Fax +90 232 616 12 48 

mailto:mgulduren@petkim.com.tr
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Classificação de acordo com o Anexo I da Diretiva 67/548/CEE 

Para propriedades físico-químicas 
C Corrosivo 

Para efeitos para a saúde 
R35 Causa queimaduras graves 

Riscos para o Ambiente Não classificado. 

Etiquetagem 

Indicação de perigo 
C Corrosivo 

Frases R 

R20/21/22 Prejudicial por inalação, em contacto com a pele e se for ingerido. 

R31  O contacto com ácidos liberta gás tóxico 

R35 Causa queimaduras graves 

R36/37/38 Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele 

R41 Risco de danos graves nos olhos 

Frases S 

S1/2       Manter guardado longe do alcance das crianças 
S20/21 Quando usar, não comer, beber ou fumar 
S24/25 Evitar qualquer inalação ou contato com a pele e olhos Usar roupa e luvas de proteção 

adequadas 
S26 Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com muita água e procure atendimento 

médico. 
S36/37/39 Utilizar roupa de proteção adequada e proteção para os olhos/rosto 
S38 Em caso de ventilação insuficiente, use equipamento respiratório adequado  
S45 Em caso de acidente ou se não se sentir bem, procure assistência médica de imediato (mostrar 

a etiqueta quando possível) 

S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar este recipiente ou a 
etiqueta. 

 

Líquido branco à base de água sem odor relevante. A solução é corrosiva para tecidos do corpo e materiais metálicos. O contacto 
com alguns metais liberta gás hidrogénio inflamável. O produto pode reagir violentamente com ácidos. A solução é corrosiva e muito 
irritante para os olhos e a pele. Doenças de pele e pulmões podem ser afetadas adversamente por este material; um estado médico 
específico de um indivíduo e as circunstâncias de exposição determinam a probabilidade de um efeito adverso. 

Classificações NFPA 

Perigo de Incêndio 0                         

Saúde 3 

Reatividade 1 

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Substâncias 
/Ingredientes Identificador % 

Classificação* 

67/548/CEE (CE) N.º 1272/2008 (CLP) 

Hidróxido de sódio 
(NaOH) 

RRN: 01-2119457892 -27-0087 
EC#: 215-185-5 
CAS#: 1310-73-2 
Índice #: 011-002 -00-6 

50 
C (Corrosivo) R20/21/22, 
R31, R35, R36/37/38, 
R41 

Corrosivo na pele; categoria 1A
     H314 
Corrosivo a metais; categoria 1       
H290 

Água (H2O) 
EC#: 231-791-2 
CAS#: 7732-18-5 

50 - - 

 *Explicação de frases R, H e EUH na Secção 16. 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Contacto com os Olhos 
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Não usar lentes de contact no campo onde existe soda cáustica. Verificar o uso de lentes de contactos e removê-las. Lavar 
imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Pode-se usar água fria. 
Obter assistência médica imediatamente. Terminar lavando completamente com água corrente para evitar uma possível infeção. 
Recomendamos DIPHOTERINE® como substância de primeiros socorros em caso de acidente e logo que possível. 

Contacto com a Pele 
Em caso de contacto, lavar imediatamente a pele com água em abundância durante pelo menos 15 minutos, enquanto se remove 
roupa e sapatos contaminados. Tapar a pele irritada com um emoliente. Pode-se usar água fria. Lavar a roupa antes de voltar a 
utilizá-la. Limpar bem os sapatos antes de voltar a utilizá-los. Obter assistência médica imediatamente.  

Em caso de contacto grave com a pele, lavar com um sabão desinfetante e tapar a pele contaminada com um creme antibacteriano. 
Obter assistência médica imediatamente. Recomendamos DIPHOTERINE® como substância de primeiros socorros em caso de 
acidente e logo que possível. 

Ingestão 
Lavar a boca com água. Diluir dando 1 ou 2 copos de água. Não induzir o vómito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente. Consultar um médico imediatamente.   

Inalação 
Transportar a pessoa para o ar livre. Se houver dificuldade em respirar ou ocorrer ou persistir o desconforto, administrar oxigénio e 
contactar um médico.  

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Temperatura Ponto de Inflamação 
Não aplicável 

Temperatura de Ignição Automática 
Não aplicável   

Limites de Explosão (mais baixo-mais alto) 
Não aplicável 

Meios de Extinção Adequados 
Este produto não queima. Usar meios de extinção adequados para a fonte de incêndio. 

Meios de extinção que não devem ser usados por razões de segurança 
Evitar o uso de água, se possível. Durante a reação com alumínio e zinco, liberta-se gás hidrogénio inflamável. Libertações de calor 
no final da reação exotérmica com ácidos. 

Riscos de exposição resultantes da substância ou do preparado em si, produtos de combustão, gases resultantes 
Substância corrosiva, o incêndio no ambiente pode levar a fumos perigosos. Aquando da decomposição, este produto emite 
monóxido de carbono e dióxido de carbono. Pode gerar fumos de óxido de sódio.    

Equipamento de proteção para bombeiros 
Para uma potencial exposição a soda cáustica ou fumos, os bombeiros devem usar aparelhos de respiração autónoma com máscara 
facial completa e roupa protetora impermeável. Os bombeiros devem evitar inalar produtos de combustão.  

Considerações relativamente aos Riscos de Explosão: 
O hidróxido de sódio reage para formar produtos explosivos com amónia + nitrato de prata. O extrato de sulfonato de benzeno de 
alilo preparado a partir de álcool de alilo e cloreto de sulfonilo de benzeno na presença de hidróxido de sódio aquoso, sob destilação 
a vácuo, resíduo escurecido e explodido. Hidróxido de Sódio + tetraidrofurano impuro, que pode conter peróxidos, pode causar 
explosões graves. As misturas secas de hidróxido de sódio e o tetraidrofurano de sódio libertam hidrogénio explosivamente a 230-
270 °C. O hidróxido de sódio reage com sal de sódio de triclorofenol + álcool metílico + triclorobenzeno + calor para causar uma 
explosão. (Hidróxido de sódio) 

6. MEDIDAS DE LIBERTAÇÃO ACIDENTAL 

Proteção Pessoal 
Usar equipamento de proteção pessoal conforme recomendado na Secção 8, "Controlos da Exposição/Proteção Pessoal" abaixo. Evite 
o contacto com os olhos e a pele. Evitar inalar pós e vapor. Manter pessoas desprotegidas à distância. Recomendamos 
DIPHOTERINE® como substância de primeiros socorros em caso de acidente e logo que possível. 

Proteção Ambiental 

Evitar que o material entre em esgotos ou águas superficiais. Conter derrames usando material absorvente e colocar num recipiente 
aprovado. Eliminar de acordo com o método indicado na Secção 13, "Considerações de Eliminação" abaixo. Informar a agência 
ambiental.   

Métodos para limpeza 
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Absorver com um ligante líquido tal como terra diatomácea e eliminar de acordo com os regulamentos locais/estatais. Diluir com 
água em abundância e eliminar de acordo com os regulamentos locais/estatais. 
 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO 

Manuseamento 
Acrescentar sempre uma solução de soda cáustica à água durante uma agitação constante. Nunca acrescentar água a uma solução 
de soda cáustica. Acrescentar uma solução de soda cáustica a água tépida. A adição de soda cáustica ao líquido causará uma subida 
de temperatura. Se a soda cáustica ficar concentrada numa área ou se for acrescentada demasiado rapidamente ou se for 
acrescentada a um líquido quente ou frio, uma subida rápida da temperatura pode resultar em pós perigosos ou ebulição ou 
salpicos, o que pode causar uma rupção violenta imediata. 

Armazenamento 
Manter os recipientes bem fechados. Armazenar num local seco e bem ventilado acima dos 15ºC. Proteger os recipientes contra 
danos. Não armazenar nem misturar com água, ácidos, líquidos inflamáveis, halogéneos orgânicos, nitrometano e metais tais como 
estanho de alumínio e zinco. A temperatura permitida durante o armazenamento e transporte é 15°C mín. 

Temperatura de Armazenagem 
Mín. 15 ˚C 

Temperatura de Transporte 
Mín. 15 ˚C 

8. CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL 

Deverão existir nas imediações um lavatório e duche de segurança prontos a usar. 

Limites de Exposição 
 

Limites de Exposição ACGIH TLV/STEL OSHA PEL/STEL 

Hidróxido de Sódio 2 mg/m3  (Limite) 2 mg/m3  (Limite) 

 

Sistema Respiratório 
Quando for provável uma exposição acima do padrão estabelecido, deve ser implementado um programa de proteção respiratória 
que cumpra a Norma Industrial Geral OSHA 1910.134. Usar respiradores faciais completos aprovados pela MSHA / NIOSH se se 
esperar a existência de pós.  

Proteção para Mãos e Pele 
Usar roupa de proteção impermeável, incluindo botas, luvas, bata de laboratório, avental ou fato-de-macaco, conforme o 
apropriado, para prevenir o contacto com a pele. Recomendamos DIPHOTERINE® como substância de primeiros socorros em caso 
de acidente e logo que possível. 

Proteção para os Olhos 
Usar óculos de proteção química e/ou uma máscara facial com proteção total onde for possível a ocorrência de salpicos. Manter uma 
fonte para lavagem dos olhos e lavagem rápida das instalações na área de trabalho. Recomendamos DIPHOTERINE® como 
substância de primeiros socorros em caso de acidente e logo que possível. 
Não comer, beber ou fumar em áreas onde este material é manuseado. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

Aspeto Solução limpa sem cor. 

Cor Incolor 

Odor Inodoro 

Ponto/Intervalo de Ebulição 140 °C a 760 mmHg 

Ponto de Fusão 12 °C 

pH 14.0 

Ponto de Ignição N/A 

Limites de Explosão (no Ar) N/A 

Pressão de Vapor (60 'C)  13 mmHg 

Densidade (20 'C)  1.525 g/cm3 
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Viscosidade (25 ºC ) 0.91 cSt (mm2/s) 

Solubilidade                                   completamente miscível  

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade 
Ligeiramente reativo. Estável em condições normais de uso e armazenamento. 

Condições a Evitar 
Calor, humidade, incompatíveis. 

Materiais a Evitar 
Ácidos, líquidos inflamáveis, componentes de halogéneo orgânico, nitro componentes e metais anfóteros, tais como alumínio, 
magnésio e zinco. Materiais combustíveis, Componentes halogenados, Halogéneos, Metais, Agentes Oxidantes, Peróxidos, Nitro 
componentes orgânicos 

Produtos de Decomposição Perigosa 
Óxido de sódio. A decomposição por reação com certos metais liberta gás hidrogénio inflamável e explosivo.  

Possibilidade de Reação Exotérmica Perigosa 
Higroscópico, existe muito calor quando um material sólido é dissolvido em água. Assim sendo, deve-se ter muito cuidado e usar 
água fria para este processo.  

Gera-se um calor considerável quando uma solução de hidróxido de sódio é misturada com um ácido. 

Uma solução de hidróxido de sódio e octanol + hidreto de boro durante o desenvolvimento de uma mistura de reação de oxima e 
hidreto de boro em tetrairofurano é muito exotérmica, tendo ocorrido uma explosão média numa ocasião. 

Reativo com água, ácidos (minerais, não oxidantes, por ex. ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido muriático, fosfórico), ácidos 
(minerais, oxidantes, por ex. ácido crómico, ácido hipocloroso, ácido nítrico, ácido sulfúrico), ácidos (orgânicos, por ex. ácido 
acético, ácido benzoico, ácido fórmico, ácido metanoico, ácido oxálico), aldeídos (por ex. aldeído acético, acroleína, hidrato de cloro, 
formaldeído), carbamatos (por ex. carbanolato, carbofurano), ésteres (por ex. acetato de butilo, acetato de etilo, formiato de 
propilo), orgânicos halogenados (dibromoetano, hexaclorobenzeno, cloreto de metilo, tricloroetileno), isocianatos (por ex. isocianato 
de metilo), cetonas (acetona, acetofenona, MEK, MIBK), cloretos de ácido, bases fortes, agentes oxidantes fortes, agentes redutores 
fortes, líquidos inflamáveis, metais em pó e metais (i.e, alumínio, estanho, zinco, háfnio, níquel Raney), metais (alcalis e alcalina de 
terra, por ex. césio, potássio, sódio), componentes metálicos (tóxicos, por ex. berílio, acetato de chumbo, carbonilo de níquel, 
tetraetilchumbo), nitretos (por ex. nitreto de potássio, nitreto de sódio), nitrilos (por ex. acetonitrilo, cianeto de metilo), nitro 
componentes (orgânicos, por ex. nitrobenzeno, nitrometano), anidrido acético, hidroquinona, cloroidrinas, ácido clorossulfónico, 
cianidrinas de etileno, glioxal, ácido hidro sulfúrico, óleo, propiolactona, acrilonitrilo, pentóxido fosforoso, cloroetanol, clorofórmio-
metanol, tetrahidroborato, azida de cianogénio, 1,2,4,5 tetraclorobenzeno, cinamaldeído. 

Reage com hidróxido de formaldeído para obter ácido fórmico e hidrogénio. (Hidróxido de sódio) 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 Conclusão / Observações 

Irritação na pele ou corrosão  

Avaliação de dados disponíveis em humanos e 
animais 

Humanos - Altamente irritante (0.5 mol/L ou 2%; duas exposições de 30 
minutos por dia com um intervalo de 3 horas; a aplicação de NaOH foi 
descontinuada após o terceiro dia em todos os quatro modelos devido a 
reações intensas) -  Fluhr et al. (2004) 
Coelhos - (Brancos da Nova Zelândia) -  Irritante para 5 em 6 animais 
corrosivo para 1 em 6 animais Concentração testada: 5% NaOH        -  
Kynoch et al. (1977b) 

Avaliação da reserva ácida ou alcalina 
Estudos in vitro 

Corrosivo (500 µL de uma fórmula à base de água que contém hidróxido 
de sódio; tempo de saturação de 13.16 min ± 0.06)        - Stobbe et al. 
(2003) 

Irritação na pele in vivo Humanos - pele das costas e dos antebraços intacta - Irritante, 
maioritariamente eritema (0.5 e 1% NaOH; exposição até 1 hora)  
- Dykes et al. (1995) 

Irritação nos olhos  

Avaliação de dados disponíveis em humanos e Coelhos (coelhos albinos holandeses da Nova Zelândia) - Em todas as 
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animais três experiências, o início e a progressão da ulceração da córnea 
ocorreram mais rapidamente em olhos queimados com alcalis que 
receberam um revestimento de colagénio diariamente. Estes dados 
revelaram que os grupos tratados com revestimentos de colagénio 
tiveram uma incidência maior de perfuração (43%) do que os grupos de 
controlo (20% em 3 semanas). Esteve presente uma ulceração 
superficial da córnea (classificação média [± SE], 0.433±0.12) nos olhos 
tratados com revestimentos de colagénio no dia 1 mas não em olhos de 
controlo (P<0.05). Passados 5 dias após o ferimento com alcalis, 90% 
das córneas tratadas estavam com ulceração (classificação clínica de 1 
ou mais), enquanto apenas 36% das córneas de controlo tinham 
ulceração. A maioria das córneas (olhos de controlo) não começou a 
ulcerar até ao dia 10.  
Concentração testada: 2 N (8% NaOH) 
- Wentworth et al. (1993) 

Avaliação da reserva ácida ou alcalina                
Estudo in vitro 

Altamente irritante, corrosivo (coelhos) 500 mg/24H grave [RTECS 
1986, PB 234-899 1974] 

Irritação nos olhos in vivo  Coelhos (coelhos albinos holandeses da Nova Zelândia ) - Todos os 
ferimentos 0.2N (0.8%) e 0.5N (2%) NaOH  foram cobertos por epitélio 
intacto no dia 14, mas a incidência de defeitos epiteliais crónicos foi 
elevada com ferimentos por alcalis NaOH 1N (4%) e 2N (8%) (85 e 
83%, respetivamente) e ocorreram em 100% dos animais após 
queimaduras com NaOH 4N (16%). 
- Ormerod et al. (1989) 

Sensibilização da pele  

Avaliação de dados disponíveis em humanos, 
animais e alternativos 

Humanos - Apareceu uma inflamação induzida por NaOH após uma 
aplicação de 24 ecograficamente com uma marcada hipoecogenicidade 
da derme. Os testes com NaOH permitiram uma distinção clínica de 
sujeitos em duas categorias: reações normais e hiper-reações 
Teste a curto prazo: 0,4% 
Teste de 24 horas: Solução aquosa de 1%, 2% e 4% 
- Seidenari et al. (1995) 

Estudo in vivo Coelhos (Branco Viena) - Foi avaliado um índice de irritação primário de 

5.6 como moderadamente irritante de acordo com Draize (1959). 4.9% 

(por peso)- BASF (1978b) 

Mutagenicidade  

Estudos in vitro 
Estudos in vivo 

Não genotóxico. 

 Toxicidade aguda  

Por via oral 
 
Por inalação 
 
 
Por via cutânea 

Não estão disponíveis estudos fiáveis para toxicidade aguda para NaOH. 
De acordo com a Regulamentação REACH, de um modo geral, não 
precisam de ser realizados testes de toxicidade aguda se a substância 
estiver classificada como corrosiva para a pele (adaptação da coluna 2, 
Anexo VIII). O NaOH é uma substância corrosiva e por esta razão não é 
preciso mais testes de toxicidade aguda (EU RAR, 2007; secção 
4.1.2.2.3, página 65). 

Toxicidade por dose repetida  

Toxicidade a curto prazo e sub-crónica  N/A 

 Toxicidade reprodutiva  

Fertilidade 
Estudo tox. de desenvolvimento pré-natal 
 

Sem provas de efeitos na reprodução ou no desenvolvimento. 
N/A 

Toxicocinética 
Quando os humanos estão dermicamente expostos a baixas 
concentrações (não irritantes), a ingestão de NaOH deve ser 
relativamente baixa devido à baixa absorção de iões. Por esta razão, 
espera-se que a ingestão de NaOH seja limitada em condições de 
manuseamento e uso normais. Nestas condições, não se espera que a 
ingestão de OH-, por exposição a NaOH, altere o pH no sangue. Mais, a 
ingestão de sódio, por exposição a NaOH, é muito menos do que a 
ingestão de sódio através da alimentação nestas condições. Por isso, 
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Respiração LC 50  
Corrosivo 

Contacto com a Pele LD 50  
Altamente irritante, corrosivo (coelhos) 500 mg/24H grave [RTECS 1986, PB 234-899 1974] 

ORAL LD50 
LD 50:400 mg/kg (coelho) LDLo [PB 234-899 1974]; LD50: 140 - 340 mg/kg (Ratazana) 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade  
Os dados disponíveis indicam que as concentrações de NaOH de 20 a 40 mg/l podem ser profundamente tóxicas para peixes e 
invertebrados (testes em espécies únicos). Estão em falta dados sobre as subidas de pH devido à adição destas quantidades de 
NaOH nas águas de teste usadas. Em águas com capacidade de amortecimento relativamente baixa, as concentrações de NaOH de 
20-40 mg/l podem resultar num aumento do pH com uma a várias unidades de pH (EU RAR, 2007; secção 3.2.1.1.3, página 30). 

Toxicidade aquática 
 Toxicidade a curto prazo para invertebrados (Daphnia)           :EC50(48 h)40.4 mg/l Warne et al. (1999) LC50 30 a ≤ 1000 
mg/l. 

 Testes de toxicidade a longo prazo em invertebrados (Daphnia): Não disponível 

 Testes de toxicidade a curto prazo em peixes: 35 a 189 mg/l 

 Testes de toxicidade a longo prazo em peixes: Não disponível 

 Estudo de inibição de crescimento em plantas aquáticas: Sem dados para algas (EU RAR 2007; 

secção 3.2.1.1.1, página 29). 
 Testes de inibição de respiração em lodo ativado : Em água (incluindo água porosa em solo ou sedimentos), o NaOH está 

presente como o ião de sódio (Na+) e ião de hidroxilo (OH-), pois o 
NaOH sólido dissolve-se rapidamente e dissocia-se subsequentemente 
em água (EU RAR, 2007; secção 3.1.3, página 24). Se for emitido para 
água de superfície, a sorção para matéria particulada e sedimentos será 
irrelevante, por isso, não se acumulará em tecidos vivos. 

Toxicidade a longo prazo para organismos sedimentares: Não disponível 

Toxicidade terrestre  
 Toxicidade a longo prazo para invertebrados  : Se for emitido para o solo, a sorção para partículas do solo será 

irrelevante. Dependendo da capacidade de amortecimento do solo, o OH- 
será neutralizado na água porosa do solo ou o pH poderá aumentar (EU 
RAR, 2007; secção 3.1.3.3, página 26). Não há nenhuma exposição 
direta do solo a NaOH baseado nos usos disponíveis. Além disso, não se 
espera nenhuma exposição indireta por ar pois neutraliza-se 
rapidamente no ar. 

 Efeitos em microrganismos do solo  : Se for emitido para o solo, a sorção para partículas do solo será 
irrelevante. Dependendo da capacidade de amortecimento do solo, o OH- 
será neutralizado na água porosa do solo ou o pH poderá aumentar (EU 
RAR, 2007; secção 3.1.3.3, página 26). Não há nenhuma exposição 
direta do solo a NaOH baseado nos usos disponíveis. Além disso, não se 
espera nenhuma exposição indireta por ar pois neutraliza-se 
rapidamente no ar. 

 Toxicidade a longo prazo para plantas  : Se for emitido para o solo, a sorção para partículas do solo será 
irrelevante. Dependendo da capacidade de amortecimento do solo, o OH- 
será neutralizado na água porosa do solo ou o pH poderá aumentar (EU 
RAR, 2007; secção 3.1.3.3, página 26). Não há nenhuma exposição 
direta do solo a NaOH baseado nos usos disponíveis. Além disso, não se 
espera nenhuma exposição indireta por ar pois neutraliza-se 

rapidamente no ar. 

Toxicidade a longo prazo ou na reprodução para aves  : Se for emitido para o solo, a sorção para partículas do solo será 
irrelevante (EU RAR, 2007; secção 3.1.3.3, página 26). Não está prevista 
nenhuma exposição a aves. Mais, deve-se evitar os testes in vivo com 

não se espera que o NaOH esteja 

sistematicamente disponível no corpo em condições de manuseamento e 

uso normais (EU RAR, 2007; secção 4.1.2.1, página 63). 

Efeitos Crónicos/Outros 
 

O hidróxido de sódio é corrosivo e pode produzir danos graves nos 
olhos, na pele, no sistema respiratório e trato gastrointestinal superior. 
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substâncias corrosivas a níveis de concentração/dose que provocam 
corrosividade (introdução ao Anexo X do Regulamento REACH). 

Mobilidade 
 Adsorção / dessorção   : De acordo com o Regulamento REACH, o estudo não precisa de ser 

realizado se se basear nas propriedades físico-químicas, pode-se esperar 
que a substância tenha um baixo potencial para adsorção (Anexo VIII, 
adaptação da coluna 2). A elevada solubilidade em água e pressão de 
vapor muito baixa indicam que o NaOH será encontrado 
predominantemente em água (EU RAR, 2007; secção 3.1.3, página 24-
25). Em água (incluindo solo ou água porosa de sedimentos), o NaOH 
está presente pois o ião de sódio (Na+) e o ião de hidroxilo (OH-), pois o 
NaOH sólido dissolve-se rapidamente e dissocia-se subsequentemente 
em água. Se for emitido para água de superfície, a sorção para matéria 
particulada e sedimentos será irrelevante. 

Persistência e degradabilidade 
 Biótico  
  Biodegradabilidade imediata : De acordo com o Regulamento REACH, o estudo não tem de ser realizado 

se a substância for inorgânica (Anexo VII, adaptação da coluna 2). 
  Testes de simulação : De acordo com o Regulamento REACH, o estudo não tem de ser realizado 

se a substância for inorgânica (Anexo VII, adaptação da coluna 2). 
 Abiótico : O NaOH dissolver-se-á rapidamente e dissociar-se-á em água. Assim 

sendo, o NaOH não cumpre os critérios P (EU RAR, 2007; secção 3.3.1.2, 
página 34). O NaOH é uma substância alcalina forte que se dissocia 
completamente em água para Na+ e OH-. A elevada solubilidade em 
água e baixa pressão de vapor indicam que o NaOH será encontrado 
predominantemente em ambiente aquático. Isto implica que não 

adsorverá matéria particulada ou superfícies. As emissões atmosféricas 
tais como aerossóis são rapidamente neutralizadas por dióxido de 
carbono e os sais serão levados pela chuva (EU RAR, 2007; secção 3.1.1 
página 19 e secção 3.1.3.4, página 26). 

  Hidrólise como função do pH  : O NaOH dissolver-se-á rapidamente e dissociar-se-á em água. Assim 
sendo, o NaOH não cumpre os critérios P (EU RAR, 2007; secção 3.3.1.2, 
página 34). 

  Identificação de produtos de degradação : Não disponível 
  Fotólise : Não disponível 
  Oxidação atmosférica : Não disponível 

Potencial de bioacumulação  : A bioacumulação não é relevante para o NaOH, assim sendo, o NaOH 
não cumpre os critérios B dos critérios PBT (EU RAR, 2007; secção 
3.3.1.2, página 34). 

PBT/vPvB  : O NaOH não cumpre os critérios para persistência, bioacumulação e 
toxicidade. Assim sendo, o NaOH não é considerado uma substância PBT 
ou vPvB (EU RAR, 2007; secção 3.3.1.2, página 34). 

13. CONSIDERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO 

Eliminação de Resíduos 
Os resíduos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos de controlo ambiental estatais e locais. As bases e alcoolatos 
devem ser diluídos se for necessário agitando-os cuidadosamente em água e depois neutralizados (luvas protetoras, câmara de 
exaustão!) com ácido hidroclórico (Cat. N.º 100312). Antes de colocar no recipiente D, verificar o pH com faixas indicadoras 
universais de pH (Cat. N.º 109535). 

14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 

Transporte Terrestre (ADR/RID) 
Regulamento ADR 2011 (ECE/TRANS/215, Vol. I e II) 

N.º NU UN1824 

Classe 8 

Nome adequado para expedição SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

Grupo de Embalamento II 

Poluente Marítimo N/A 

Outras informações H314 – Causa queimaduras graves na pele e ferimentos nos olhos.  
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Etiqueta de perigo CORROSIVO 

 

Transporte Aéreo (IATA/ICAO) 

N.º NU UN1824 

Classe 8                                   

Nome adequado para expedição SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

Grupo de Embalamento II 

Poluente Marítimo N/A 

Outras informações H314 – Causa queimaduras graves na pele e ferimentos nos olhos.  

Etiqueta de perigo CORROSIVO 

 

Transporte Marítimo (IMDG)  
N.º NU UN1824 
Classe 8 
Nome adequado para expedição SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 
Grupo de Embalamento II 
Poluente Marítimo N/A 
Outras informações H314 – Causa queimaduras graves na pele e ferimentos nos olhos.  
Etiqueta de perigo CORROSIVO 
Grupo de Segregação 18 (Alcalis) 

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES 

Foi realizada uma Avaliação de Segurança Química para o Hidróxido de Sódio 50%. 
Perigoso segundo a definição da Diretiva de Substâncias/Preparados Perigosos da UE 67/548/CEE 
 
Classificação                   Corrosivo  

 
ETIQUETAGEM UE 
 
 
Símbolo C 
 
Natureza de Risco Especial   
R20/21/22 Prejudicial por inalação, em contacto com a pele e se for ingerido 
R31  O contacto com ácidos liberta gás tóxico 
R35 Causa queimaduras graves 
R36/37/38 Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele 
R41 Risco de danos graves nos olhos 
 
Aviso de Segurança   
S1/2       Manter guardado longe do alcance das crianças 
S20/21 Quando usar, não comer, beber ou fumar 
S24/25 Evitar qualquer inalação ou contato com a pele e olhos Usar roupa e luvas de proteção 

adequadas 

S26 Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com 

muita água e procure atendimento médico. 
S36/37/39 Utilizar roupa de proteção adequada e proteção para os olhos/rosto 
S38 Em caso de ventilação insuficiente, use equipamento respiratório adequado  
S45 Em caso de acidente ou se não se sentir bem, procure assistência médica de imediato (mostrar 

a etiqueta quando possível) 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar este recipiente ou a 

etiqueta. Classificação Normas Hazcom OSHA  Perigoso 

Perigoso segundo a definição da CLP UE 2008 

Propriedades físico-químicas 

Corrosivo a metais; categoria 1           

Riscos para a saúde 
Corrosivo na pele; categoria 1A 
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Código(s) Textual Sinal Pictograma    GHS05: corrosão  

 

 

 

Palavra de sinalização Perigo 

Etiquetagem     

Frases de Perigo 
H314 Causa queimaduras graves na pele e ferimentos nos olhos. 
H290 Pode ser corrosivo a metais. 

H314, H290 

Frases de precaução adicionais 

P260 , P280  , P301 + P330 + P331 , P305 + P351 + P338 , P310        

Palavra de sinalização Perigo 
Código/Símbolo de Pictograma de Perigo GHS05: corrosão 
Classificação / Símbolo  
 
Corrosivo na pele categoria 1A 
 
Frases P         
P260 Não respirar pó/fumo/gás/névoa/vapores/spray. 
P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção para os olhos/proteção facial. 
P301 + P330 + P331 SE INGERIDO: lavar a boca. NÃO induzir o vómito. 
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários 

minutos. Remover lentes de contacto, se estiverem presentes e for fácil fazê-lo. Continuar a 
lavar. 

P310 Ligar imediatamente para um CENTRO DE ENVENENAMENTO ou médico. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Recomendamos DIPHOTERINE® como substância de primeiros socorros em caso de 
acidente e logo que possível. 
 
R20/21/22 Prejudicial por inalação, em contacto com a pele e se for ingerido 
R31  O contacto com ácidos liberta gás tóxico 
R35 Causa queimaduras graves 
R36/37/38 Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele 

R41 Risco de danos graves nos olhos 

S1/2       Manter guardado longe do alcance das crianças 
S20/21 Quando usar, não comer, beber ou fumar 
S24/25 Evitar qualquer inalação ou contato com a pele e olhos Usar roupa e luvas de proteção 

adequadas 

S26 Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com 
muita água e procure atendimento médico. 

S36/37/39 Utilizar roupa de proteção adequada e proteção para os olhos/rosto 
S38 Em caso de ventilação insuficiente, use equipamento respiratório adequado  
S45 Em caso de acidente ou se não se sentir bem, procure assistência médica de imediato (mostrar 

a etiqueta quando possível) 
S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar este recipiente ou a 

etiqueta. 
 

OSHA Administração da Saúde e Segurança no Trabalho 
PEL Nível de Exposição Permitido 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. 
TLV Valor do Limite de Limiar 
PNOC Partículas Não Classificadas de Outra Forma 
TWA Média de Tempo Medido 
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As informações aqui contidas dependem do nosso conhecimento atual. A Legislação e os Acordos Nacionais e Internacionais 
Relacionados devem ser considerados pelo cliente com a respetiva responsabilidade. 
 

ANEXO À FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA 

Ver anexo: Cenários de exposição. 
 


