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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: SILICA 

 

Código Interno:                                     SILICA PÓ, SILICA GRÃO 
 
Principais usos recomendados:   Utilizado como agente de carga. 
 
Cas number:                                        112926-00-8 
 
Empresa: Basile Química Ind. e Com. Ltda. 
 
Endereço:  Rua Pierre Lafage, 196 – Vila Jaraguá – SP 
 
Fone/Fax para Emergências: (0xx11) 3299-5000 - (0xx11) 3299-5018  
 
E-mail: comercial@basilequimica.com.br 
 
2.   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação do produto químico: Produto não classificado como perigoso. 
 
Perigos específicos: Irritante respiratório leve por efeito mecânico. Ligeiramente irritante para os olhos e para 
a pele. Não representa um perigo particular de incêndio ou de explosão. Possível acumulação de cargas 
eletrostáticas por atrito, transporte pneumático, vazamento, etc. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: Desidratante para a pele, membranas mucosas e olhos, podendo causar 
irritação local. Irritante para o sistema respiratório.  
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: Não apresenta um risco particular para o meio ambiente. 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: substância. 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: Dióxido de silício 
 
Sinônimo: Sílica amorfa precipitada, bióxido de silício, sílica hidratada. 
 
Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): 112926-00-8  
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação: Após prestados os primeiros socorros abaixo descritos, deve-se tão 
rapidamente quanto possível, encaminhar a vítima exposta para cuidados médicos. 
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Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. 
Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma concentração de 10 a 15 
litros/minuto. Procurar assistência médica imediatamente. 
 
Contato com a Pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em 
abundância, por pelo menos 20 minutos, preferentemente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência 
médica imediatamente. 
 
Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as 
pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos.  
 
Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância. 
Procurar assistência médica Imediatamente.  
 
Notas para o Médico: O tratamento emergencial assim como o tratamento médico após superexposição 
devem ser direcionados ao controle do quadro completo dos sintomas e das condições clínicas do paciente.  
Tratamento sintomático. Não há antídoto específicos.  
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Todos os agentes de extinção de incêndio são utilizáveis 
 
Perigos específicos: O pó pode gerar eletricidade estática quando exposto a fricção durante o transporte, 
mistura ou transferência. Prever aterramento adequado ou atmosfera inerte quando usado na presença de 
materiais inflamáveis.  
 
Métodos especiais: Não aplicável. 
 
Proteção dos Bombeiros: Proteção completa para fogo e equipamento autônomo de proteção respiratória. 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Isolar a área. Manter afastadas pessoas sem função no atendimento da emergência. 
Sinalizar o perigo para o trânsito, e avisar ou mandar avisar as autoridades locais competentes.  
 
Precauções para o serviço de Emergência: Manter o produto dentro de uma barreira de contenção para 
evitar o contato com a água e o espalhamento. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Evitar que o produto se espalhe. Usar EPIs. Impedir que o produto ou as 
águas de atendimento a emergência atinjam cursos d água, canaletas, bueiros ou galerias de esgotos. 
 
Métodos para Limpeza: Recolher o produto mecanicamente por aspiração, para recipiente de emergência 
adequado, conservando o produto recuperado para posterior eliminação. 
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7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio 
 
Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas. 
Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados. 
 
Precauções para manuseio seguro: Utilizar mascara para pó. 
 
Condições de Armazenamento: Armazenar o produto em áreas ventiladas, longe do calor e agentes 
oxidantes. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Não armazenar o produto com materiais explosivos, substancias 
oxidantes, peróxidos orgânicos e materiais de combustão espontânea. 
 
Materiais para embalagem: Sacos de papel ou plástico. 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos:  
Valor limite (Alemanha): MAK = 4 mg/m3. 
- Valor limite (EUA, ACGIH): TLV/TWA (40 h/semana) = 10 mg/m3. 
- Valor limite (EUA, OSHA): PEL/TWA (40 h/semana) = 6 mg/m3. 
- Valor limite (EUA, NIOSH): REL/TWA (40 h/semana) = 6 mg/m3. 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Utilizar ventilação/exaustão nos locais de trabalho. Adotar 
procedimentos nacionais: Norma regulamentadora NR- 15 do Ministério do Trabalho. 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado: 
 
Proteção dos Olhos/Face: Óculos de segurança herméticos para produtos químicos. 
 
Proteção da Pele: Luvas de proteção impermeáveis. 
 
Proteção Respiratória: Equipamento autônomo de proteção respiratória com filtro anti partículas no caso de 
ventilação insuficiente. 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Pó fino branco. 
Cor e Odor: Inodoro.  
pH: 6,5 ± 0,5 (suspensão aquosa @ 5 g/100 mL). 
Ponto de Fusão: > 1.700 °C 
Ponto de ebulição: Não aplicável.. 
Ponto de Fulgor: Não se aplica (sólido não combustível). 
Taxa de evaporação: Não aplicável. 
Inflamabilidade: Não aplicável. 
Limite de explosividade superior / inferior: Não aplicável. 
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Pressão de vapor: Não aplicável. 
Densidade: ± 2 g/mL (produto comprimido). 
Solubilidade: Insolúvel em água. 
Coeficiente de participação: Não aplicável 
Temperatura de Autoignição: Não aplicável 
Temperatura de decomposição: Não disponível 
Viscosidade: Não aplicável. 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento.  
 
Condições de Instabilidade: Produto estável sob condições normais de manuseio e armazenamento. 
 
Condições a evitar: Não há indicação de reações perigosas em condições normais de uso. 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Ácido fluorídrico e bases fortes. 
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Não aplicável. 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Produto não classificado como tóxico. Não causa nenhum efeito tóxico específico como 
fibrose ou efeitos sistêmicos. Entretanto, não é biologicamente inerte. Se inalado em altas concentrações, pode 
causar, proteinose elveolar. Em baixas concentrações pode inibir a remoção de partículas tóxicas do pulmão, 
devido à queda da atividade dos macrófagos. Não apresenta risco especial nas condições normais de higiene 
industrial. 
 
Corrosão / Irritação da pele: Pode causar irritação na pele e mucosa, em caso de contato prolongado ou 
repetitivo, devido a efeito desidratante. LD50 – pele – coelho > 2.000 mg/kg. 
 
Lesões Oculares: Produto não irritante aos olhos 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: A poeira pode causar irritação nas vias áreas superiores devido a 
efeito desidratante. Risco de bloqueio do trato respiratório superior. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Os testes “in vitro” e “in vivo” não revelam potencial genotóxico. 
 
Carcinogenicidade: Não considerado carcinogênico humano pela OSHA, ACGIH e NIOSH. Os estudos 
efetuados por via em ratos e ratazanas não revelaram potencial cancerígeno. 
 
Toxidade à reprodução: Os testes de fertilidade e de toxidade de desenvolvimento não revelam nenhum 
efeito sobre reprodução. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: Não apresenta. 
 
Perigo por aspiração: Não foi observado qualquer efeito irreversível nem sintoma de silicose nos testes de 
toxidade por aspiração. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade 
 
Mobilidade: Produto levemente solúvel, forma depósitos imediatamente. 
 
Comportamento esperado: Solo e sedimento. 
 
Impacto Ambiental: Embora não existe padrão ambiental para a concentração no ar, a emissão de poeiras 
pode causar incômodo ao bem estar da comunidade. Nestes casos poderá haver autuação do órgão de 
controle de poluição ambiental. 
 
LC50 (96 h) – peixe (brachyodanio rerio) > =10.000 mg/L. 
LC50 (24 h) – crustáceo (daphnia magna) > =10.000 mg/L. 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: Não descartar resíduos em sistemas de esgotos e cursos d água. Não 
deixar o produto se dispersar no meio ambiente. Eliminar em instalação autorizada para recolhimento de 
esíduos, de acordo com a legislação e regulamentações vigentes. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: Não necessita de limpeza prévia antes de ser eliminado. Incinerar 
em instalação autorizada adaptada a esse tipo de embalagem. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso pela legislação do transporte de produtos perigosos 
 
Nome apropriado para embarque: Não classificado como perigoso. 
 
Classe de risco: Não classificado como perigoso. 
 
Número de risco: Não classificado como perigoso. 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 

 
Regulamentações 
 
Normas aplicáveis: Decreto n° 3214 do TEM 
Decreto n° 2.567 de 03/07/98, relativo à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. 
Consultar regulamentações locais municipais eventualmente existentes e adequar conforme necessário. 
Rótulo: Produto não regulamentado como carga perigosa. 
Risco Químico: Pode reagir com oxidantes fortes. 
Risco de Fogo: Produto isento de ignição. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Referências 
 
Esta Ficha de informações de segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da 
NBR14725 de setembro de 2012 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 
informações contidas nesta ficha foram baseadas em nossa experiência com o produto e em dados 
apresentados em publicações técnicas. Visto que essas informações podem ser aplicadas sob condições que 
fogem do nosso controle e que podem não nos ser familiar, é de responsabilidade do usuário desta ficha 
determinar a sua conveniência para adoção das precauções de segurança necessárias ou para seus 
propósitos particulares. 


