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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: PARAFINA MACRO 140/145 
 

Código Interno: Parafina Macro 140/145. 
 

Principais usos recomendados: Fabricação de massa para borracha. 
 

 

 

Nome da Empresa: Basile Química Indústria e Comércio Ltda. 
 
Endereço:  Rua Pierre Lafage, 196, Vila Jaraguá, São Paulo, SP. 
 
Telefone/Fax para Emergências: (0xx11) 3299-5000 - (0xx11) 3299-5018  
 
E-mail: comercial@basilequimica.com.br 
 
 
2.   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação do produto químico: 
Produto classificado como não perigoso de acordo com a ABNT NBR 
14725-2. 

  

Sistema de classificação utilizado: 
ABNT NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem 
de Produtos Químicos, ONU. 

 
Elementos de rotulagem do GHS: 
 
Pictogramas: Não aplicável. 
  
Palavra de Advertência: Não aplicável. 
  
Frase(s) de Perigo: Não aplicável. 
  
Frase(s) de Precaução: Não aplicável. 
 
Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível. 
 
Outras informações: Não disponível. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Mistura. 
 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Hidrocarbonetos parafínicos; hidrocarbonetos 
poliaromáticos (baixos teores). 
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NOME QUÍMICO COMUM OU TÉCNICO NÚMERO CAS FAIXA DE CONCENTRAÇÃO (%) 

Hidrocarbonetos alifáticos saturados. 8002-74-2 100,00 

 
Sinônimo: - 
 
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
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 vazão de 10 a 15 litros/min. 
Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 
 
Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em 
abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência 
médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 
 
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. Procurar assistência médica imediatamente, 
levando o rótulo do produto, sempre que possível. 
 
Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em 
abundancia fazê-la ingerir água. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, 
sempre que possível. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Meios de extinção apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, pó químico seco, Dióxido de Carbono (CO2) e 
neblina de água (para resfriamento).  
 
Meios de extinção inadequados: Água em forma de jato pleno (jato sólido).  
 
Perigos específicos da substância ou mistura: Dependendo do estágio que estiver o incêndio, deve-se 
tomar cuidado no uso de água na forma de neblina ou espuma, pois pode ocorrer borbulhamento. 
 
Métodos especiais: Resfriar com neblina d’água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os 
recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco. 
 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar aparelhos de proteção de respiração 
independente do ar ambiente e roupas de aproximação / proteção a temperaturas elevadas. 
 
Perigos específicos da combustão do produto: A combustão pode gerar monóxido e dióxido de carbono. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: 
 
- Para o pessoal que faz e não faz parte dos serviços de emergência:  
 
Proteção respiratória: Respirador equipado com cartuchos para vapores orgânicos para concentrações 
baixas e sistemas abertos. 
 
Proteção para mãos: Luvas resistentes a produtos químicos como as de PVC. 
 
Proteção ocular: Óculos de proteção ou máscara de proteção panorâmica. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Estancar o derramamento e se for possível fazê-lo sem risco. Eliminar 
qualquer fonte de ignição, ventilar locais fechados. Informar as autoridades se o produto penetrou em cursos 
d´água, rede de esgoto ou se contaminou o solo ou a vegetação. Tomar medidas para minimizar os efeitos 
ambientais no lençol freático. 
 
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Não jogar água. Absorver com areia, terra, 
vermículita ou similar e guardar em recipientes (usar ferramentas anti-faiscantes) para posterior descarte. 
 
Métodos para Limpeza: Recuperar o produto empoçado por bombeamento (utilizar bombas à prova de 
explosão ou bombas manuais) providenciando aterramento adequado em recipiente de emergência, 
devidamente identificado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Precauções para manuseio seguro: 
 
- Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o 
contato direto com o produto. 
 
- Prevenção de incêndio e explosão: Utilizar somente equipamentos com classificação elétrica apropriada; 
Evitar faíscas de origem elétrica, solda, eletricidade estática, etc. Não efetuar transferência do produto sob 
pressão de ar ou oxigênio; Durante a transferência não utilizar motores comuns; Aterrar a bomba a ser 
utilizada; Providenciar aterramento adequado, tanto do recipiente a ser esgotado, quanto do recipiente de 
destino. 
 
- Precauções e orientações para o manuseio seguro: Prever ventilação local ou exaustão para ambientes 
fechados. 
 
Medidas de higiene: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, 
antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Assegurar que os locais de 
lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho. Lavar a roupa 
contaminada antes de voltar a usar. 
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Condições de armazenamento seguro: 
 
- Adequadas: Armazenar em caixas. Manter preferencialmente em locais isentos de luz solar. Prover boa 
ventilação de local, a temperatura ambiente e pressão atmosférica. Manter em ambiente seco, distante de 
calor, oxidantes e fortes fontes de ignição. 
 
- Inadequadas: Manter preferencialmente evitando a exposição na luz. 
 
Produtos incompatíveis: Tetracloreto de Prata, Trifluoreto de Bromo, Ácido Sulfúrico concentrado, Ácido 
Nítrico, Tetracloreto de Dinitrogênio, Tetranitrometano, Peróxido de Hidrogênio, Flúor, Cloro Líquido, Bromo, 
Óxido de Bromo, Peróxido de Sódio, Oxigênio concentrado e materiais oxidantes fortes. 
 
Materiais para embalagem: Baldes e tambores. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle: 
 
- Limites de Exposição ocupacional: 
 
 ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). 
TWA: 2 mg/m³ - Parafinas /Ceras. 
 
- Indicadores biológicos: Não disponível. 
 
- Outros limites e valores: Não disponível. 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Manipular o produto com boa ventilação natural ou mecânica, de forma 
a manter a concentração de vapores inferior ao Limite de Tolerância. 
 
Medidas de proteção pessoal: 
 
- Proteção dos Olhos/Face: Óculos de proteção ou mascara panorâmica contra borrifos químicos. 
 
- Proteções da pele e corpo: Conjunto completo de PVC. 
 
- Proteção das mãos: Luvas de PVC. 
 
- Proteção Respiratória: Semi máscara com filtro químico em ambiente aberto e com baixa concentração; 
equipamento de respiração autônomo ou de conjunto de ar mandado para ambientes confinados ou com maior 
concentração. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Aspecto (estado físico, forma e cor): Sólido; Branca/amarelada 
Odor: Característico. 
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pH: Não aplicável. 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: > 50,00 °C. 
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: > 320,00 °C. 
Ponto de fulgor: > 180,00 °C. 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável. 
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível. 
Pressão de vapor: 40,00 Pa a 20 °C. 
Densidade: 0,868 g/cm³ 

Solubilidade(s): 
Insolúvel em água. Somente em 
solventes orgânicos. 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível. 
Temperatura de auto-ignição: > 270,00 °C. 
Temperatura de decomposição: > 280,00 °C. 
Viscosidade Cinemática: Não aplicável. 
Outras informações: - 

 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Estabilidade química: Estável sob condições normais. 
 
Reatividade: Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reatividade para este 
produto ou para os seus ingredientes. 
 
Condições a serem evitadas: Fontes de calor e de ignição. 
 
Materiais incompatíveis: Manter longe de oxidantes químicos fortes (Ex. peróxidos, ácido nítrico, ácido 
sulfúrico concentrado), hidrocarbonetos halogênios, hidróxidos alcalinos, halogênios, etano aminas, metais 
alcalinos, compostos nitroso. Reage com vários materiais plásticos. 
 
Produtos perigosos da decomposição: A combustão incompleta é suscetível de originar monóxido e dióxido 
de carbono. 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Não classificado como tóxico agudo via oral ou dérmica. 
DL50 (oral, ratos) > 5000 mg/kg 
DL50 (dérmica, coelho) > 2000 mg/kg 
 
Corrosão / Irritação da pele: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 
 
Lesões Oculares: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 
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Carcinogenicidade: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 
 
Toxicidade à reprodução: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única: Não apresentou efeitos significativos ou 
riscos críticos. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida: Não apresentou efeitos significativos ou 
riscos críticos. 
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Ecotoxicidade: CE50 (Oncorhynchus mykiss): > 1000,00 mg/L 
 NOEL (Oncorhynchus mykiss, 28d): ≥ 1000,00 mg/L 

 
Persistência e degradabilidade: Não disponível. 
 
Potencial bioacumulativo: Não disponível. 
 
Mobilidade no solo: Não disponível. 
 
Outros efeitos adversos: Não aplicável. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Métodos recomendados para destinação final 
 
- Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser 
consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos).  
 
- Restos de Produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O 
descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.  
 
- Embalagem: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas 
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. 
 
Nome apropriado para embarque: - 
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Classe de risco: - 
 
Número de risco: - 
 
Grupo de Embalagem: - 
 
Nome técnico:  - 
Perigoso para o meio ambiente: - 
 
Regulamentação terrestre: Agência Nacional de Transportes Terrestres – Lei 10233 de 5 de junho de 2001. 
ABNT NBR 7503/08. 
 
Regulamentação aérea: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 
2009.  
 
RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS 
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.  
IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS  
 
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-
NA/905  
 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)  
Dangerous Goods Regulation (DGR).  
 
Regulamentação hidroviária: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)  
 
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)  
 
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  
 
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior  
 
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)  
 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).  
 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 

 
Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico: 
 
BRASIL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NR 26 – Decreto 229. 
BRASIL – MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – ANTT – Resolução N° 420. 
BRASIL – ABNT NBR 14725, partes 1, 2, 3 e 4. 
BRASIL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – Decreto 2657. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores: 
Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações 
quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos 
pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados 
quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Referências:  
[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725. 
[BRASIL – RESOLUÇÃO N° 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional dos Transportes 
Terrestres. 
[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency. 
 
Legendas e abreviaturas:  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ASTM – American Society for Testing and Materials 
CAS - Chemical Abstracts Service 
CE50 – Concentração efetiva 50% 
DL50 - Dose letal 50% 
IPIECA – International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 
TLV - Threshold Limit Value 
TWA - Time Weighted Average 


