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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: CAULIM 

 

Código Interno: Caulim. 
 

Principais usos recomendados: Carga 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:  
Olhos: Quando expostos a grandes concentrações, podem causar irritação; 
Pele: Em contato repetido e prolongado pode ressecar a pele e causar leve irritação no aparelho respiratório; e 
Inalação: A inalação do produto pode causar espirros, tosse, irritação leve das mucosas e aparelho digestivo. 
 
Sintomas: 
Inalação: Espirros ou tosse excessivos; 
Pele: Ligeira irritação; 
Olhos: Ligeira irritação; 
Ingestão: Ligeira irritação do aparelho digestivo; e 
Órgãos visados: Olhos, pele e vias respiratórias. 
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Outras informações: Não disponível. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Mistura. 
 
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não há substâncias perigosas. 
 

NOME QUÍMICO COMUM OU TÉCNICO NÚMERO CAS FAIXA DE CONCENTRAÇÃO (%) 
Carbonato de Cálcio e Magnésio 16389-88-1* > 80,00 

*Número CAS referente à rocha originária de extração. 

 
Sinônimo: - 
 
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Inalação: Remover a pessoa exposta ao ar livre. Se os sintomas como excessivos espirros e tosses ocorrerem 
deve procurar atendimento médico. 
 
Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro. 
 
Contato com os olhos: Enxaguar os olhos com bastante água por pelo menos 10 (dez) minutos. Se a irritação 
persistir, procurar atendimento médico. 
 
Ingestão: A ingestão não deve causar problemas significativos. Se for ingerida uma grande quantidade deste 
produto e a pessoa estiver consciente, forneça bastante água para induzir o vomito. Se persistir os sintomas, 
procurar orientações médicas. 
 
Contato por tempo prolongado: (mais de 15 anos) sem proteção, pode causar problemas nas vias 
respiratórias. 
 
Notas para o Médico: Não conhecido. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Meios de extinção apropriados: Produto não inflamável nem explosivo. Pode haver decomposição durante o 
fogo liberando gás de CO2. 

 
Perigos específicos da substância ou mistura: Não conhecido. 
 
Métodos especiais: Produto não inflamável, nem explosivo. 
 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamento de proteção respiratória do tipo 
autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. 
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Perigos específicos da combustão do produto: Dióxido de carbono. 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: 
 
- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Utilizar EPI´s, Equipamentos de Proteção 
Individual e evitar a formação de poeira. 
 
- Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar EPI´s, Equipamentos de Proteção Individual e evitar a 
formação de poeira. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Este produto não contém matéria tóxica. Em caso de derramamento 
acidental, recolha o material e o acondicione em local para disposição de resíduos “Classe III”, conforme NBR 
10004. 
 
Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Colete o produto derramado e coloque em 
recipientes próprios. 
 
Métodos para Limpeza: Transfira o produto recolhido para recipientes adequados para recuperação ou 
eliminação segura. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Precauções para manuseio seguro: 
 
- Prevenção da exposição do trabalhador: Pedir instruções específicas antes da utilização. Utilize e 
armazene apenas no exterior ou numa área bem ventilada. 
 
- Prevenção de incêndio e explosão: Produto não inflamável, nem explosivo. 
 
- Precauções e orientações para o manuseio seguro: Evitar a formação de poeira. 
 
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. 
 
Condições de armazenamento seguro: 
 
- Adequadas: Armazenar em lugar seco e de preferência sobre “pallets”. A umidade pode causar rompimento 
dos sacos. A altura de empilhamento pode ser superior a 20 sacos, desde que haja boa amarração. 
 
Materiais para embalagem: Sacos de papel. 
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8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle: 
 
- Limites de Exposição ocupacional: Não disponível. 
 
- Indicadores biológicos: Não disponível. 
 
- Outros limites e valores: Não disponível. 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Ventilação forçada ou exaustão da área vai reduzir a exposição pelo ar. 
 
Medidas de proteção pessoal: 
 
- Proteção dos olhos: óculos para evitar a exposição acentuada e prevenir o contato dos olhos com a poeira 
do produto mineral; 
 
- Proteção das mãos: Usar luvas de proteção para prevenir o ressecamento da pele ou irritação devido à 
alergia. 
 
- Proteção respiratória: Usar máscaras (respirador purificador de ar). 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Aspecto (estado físico, forma e cor): Pó fino e branco. 
Odor e limite de odor: Característico. 
pH: 8,50 – 10,50 
Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível. 
Ponto de ebulição: Não disponível. 
Ponto de fulgor: Não aplicável. Não inflamável. 
Taxa de evaporação: Não aplicável. 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não inflamável. 
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível. 
Pressão de vapor: Não aplicável. 
Densidade de vapor: Não aplicável. 
Densidade relativa: 0,500 – 1,45 g/cm³ (varia de acordo com 

a granulometria). 
Solubilidade(s): Insolúvel em água. 
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não aplicável. 
Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 
Temperatura de decomposição: Não disponível. 
Viscosidade Cinemática: Não disponível. 
Outras informações: - 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Estabilidade química: Estável sob condições normais. 
 
Reatividade: O produto reage no contato com ácidos. 
 
Condições a serem evitadas: Não há indicação de reações perigosas em condições normais de uso. 
 
Materiais incompatíveis: Ácidos fortes. 
 
Produtos perigosos da decomposição: Não aplicável. 
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Este produto pode ser nocivo se ingerido. 
 
DL50 (oral, ratos) > 2000 mg/kg 
DL50 (dérmica, coelho) > 2000 mg/kg 
CL50 (inalatória, ratos) > 3,00 mg/L 
 
Corrosão / Irritação da pele: Pode causar irritação da pele com vermelhidão e ressecamento. 
 
Lesões Oculares / Irritação ocular: Pode causar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: A inalação do produto pode causar espirros, tosse, irritação leve das 
mucosas e aparelho digestivo. Pode causar irritação da pele e ressecamento. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente potencial mutagênico 
para humanos. 
 
Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente Carcinogenicidade para humanos. 
 
Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única: Pode causar irritação da área respiratória 
com tosse e espirros. 
 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente 
toxicidade ao órgão-alvo especifico – exposições repetidas. 
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Ecotoxicidade: Não é perigoso para organismos aquáticos, mas 

afeta a dureza da água. 
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 CE50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): > 100,00 mg/L 
 CE50 (Desmodesmus subspicatus,48h): > 14,00 mg/L 
 
Persistência e degradabilidade: Hidrólise em água resultando equilíbrio ácido/base em função do pH. 
Produtos da degradação: ácido carbônico/dióxido de carbono (pH < 6), bicarbonato (pH 6-10) e carbonato (pH 
> 10). O destino do produto depende das condições ambientais: pH, temperatura, potencial oxida redutor e 
conteúdo mineral e orgânico do meio. 

 
Potencial bioacumulativo: O material é estável. 
 
Mobilidade no solo: Alta mobilidade no ar sob forma de poeira e baixa mobilidade e solubilidade na água e 
solo. 
 
Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Métodos recomendados para destinação final 
 
- Produto e restos de produto: O produto ou resto do produto devem ser dispostos conforme leis e 
regulamentações locais vigentes. O produto pode servir como neutralizador de ácidos em caso de vazamentos.  
 
- Embalagem: Embalagens que podem ser limpas podem ser reutilizadas para armazenagem do produto. 
Embalagens que não podem ser limpas devem ser descartadas conforme regulamentação local vigente. 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. 
 
Nome apropriado para embarque: - 
 
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. 
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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. 
 
 
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 


