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1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto: CLORO 2,5% 

Principais usos recomendados: CLORO 2,5% é indicado para desinfecção de artigos não 
críticos, superfícies fixas de hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à 
saúde. 
 

Nome da Empresa: CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI 

Endereço: Rua Benedito José de Carvalho Ramos, 150 – Parque Industrial – Serrana – São 

Paulo – Brasil. 

CEP: 14150 – 000. 

Telefone(s): +55 (16) 3987-9287 / 0800 – 709 – 9287 

Site: www.ciclofarma.com.br 

E-mail para informações: qualidade@ciclofarma.com.br 
 

2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
Tipo de produto: SUBSTÂNCIA LÍQUIDA 
Nome químico comum ou genérico: Hipoclorito de sódio  

Sinônimos: Água Sanitária  

CAS number: 7681-52-9 

Ingredientes que contribuam para o 
perigo: 

O próprio Cloro Líquido e o Hidróxido de sódio. 

Fórmula Molecular: NaClO  
 
1 – APLICAÇÕES  
É comumente e indicado para desinfecção de artigos semi-criticos, lactários e superfícies fixas de 

hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento a saúde. 

2 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS 
 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES 
Perigos físicos e químicos: Líquido corrosivo 
Perigos específicos: Produto corrosivo 

EFEITOS DO PRODUTO 
Efeitos adversos à saúde humana: • MUCOSAS DO NARIZ, GARGANTA E VIAS ESPIRATÓRIAS: 

O cloro é um gás irritante primário das vias respiratórias. O 
cloro é fortemente agressivo. 
Seus efeitos são proporcionais à concentração e tempo de 
exposição. 
A breve inalação do cloro pode causar lesões brônquicas, a 
permanência prolongada em áreas contaminadas ocasionar 
edema pulmonar agudo, o qual fatalmente sucederá a morte. 
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• OLHOS: O cloro em contato com os olhos pode causar graves 
irritações e queimaduras. 
• CONTATO COM A PELE: Provoca vermelhidão e formação 
de bolhas. 

Efeitos ambientais: Polui os rios e cursos d'água, a flora degradando a área 
atingida através da queima da vegetação e o ar através dos 
gases liberados e prejudica a fauna que tiver contato com o 
produto podendo ser fatal a depender da exposição. Gás tóxico 
venenoso. 

Principais sintomas: O tratamento é sintomático. Como não se conhece nenhum 
antídoto para inalação do cloro gás, o alívio imediato e efetivo 
dos sintomas é o objetivo principal. Terapia por esteróides, se 
dada logo, tem sido eficaz em prevenir edema pulmonar. 

 
3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 
Tipo de produto: SUBSTÂNCIA LÍQUIDA 
Nome químico comum ou genérico: Hipoclorito de Sódio 

Sinônimos: Clorato de Sódio 

CAS number: 7681 – 52 - 9 

Ingredientes que contribuam para o 
perigo: 

Não especificado 

Fórmula Molecular: NaOCl 
 
 
 
 
4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
  
Inalação: Remover a pessoa da área contaminada para o ar fresco. Se 

não estiver respirando, reanimá-la e administrar oxigênio, se 
houver. Procurar um médico imediatamente. 

Contato com a pele: Lavar as áreas contaminadas com grandes quantidades de 
água por 15 minutos. Remover as roupas e calçados 
contaminados e lavar a roupa antes de usá-la novamente. 
Procurar socorro médico imediatamente. 

Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com grandes quantidades de 
água por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas e fazendo 
movimentos circulares do globo ocular para assegurar lavagem 
da superfície inteira do olho. 
Procurar socorro médico imediatamente. 

Ingestão: 
 

Não Aplicável 

Notas para o médico: O tratamento é sintomático. Como não se conhece nenhum 
antídoto para inalação do cloro gás, o alívio imediato e efetivo 
dos sintomas é o objetivo principal. Terapia por esteróides, se 
dada logo, tem sido eficaz em prevenir edema pulmonar. 



 

 

FISPQ – FICHA SEGURANÇA DE PRODUTO 
QUÍMICO 

CICLO CLORO 2,5% 

REVISÃO: 01 DATA: 29/12/2016 
ELABORADO POR: Jefferson Lourenço Barbosa 
REVISADO POR: Eliana C.P. de Moraes 
APROVADO POR: Taisa Garnier Passagem  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Martindale The Extra Pharmacopeia 

2 – Artigos da internet PÁG Página 3 de 8 

 
 
5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
Meios de extinção apropriados: Usar água para manter os recipientes expostos ao fogo 

esfriados. Se for necessário desviar o fluxo de gás, usar neblina 
de água afastando o gás das pessoas efetuando a manobra. 

Meios de extinção não apropriados: Não deve ser aplicado jato d’água diretamente sobre o produto 
em chamas, pois ele pode espalhar-se violentamente e 
aumentar a intensidade do fogo. 

Perigos específicos: O cloro gás não é inflamável e não é explosivo. Entretanto 
como o oxigênio, ele é capaz de manter a combustão de certas 
substâncias. Reage explosivamente ou forma compostos 
explosivos com muitos produtos químicos tais como acetileno, 
terebentina, éter, amônia, hidrogênio e metais finamente 
divididos. 

Métodos especiais: Em caso de fogo, os recipientes de cloro devem ser removidos 
da zona de fogo imediatamente. Vagões-tanque e carretas 
devem ser desconectados e retirados da área de perigo. Se 
não houver vazamento de cloro, deve ser aplicada água para 
esfriar os recipientes que não possam ser removidos. Nas 
instalações fixas o fogo precisa ser primeiramente apagado. No 
caso de evasão de cloro, a entrada de mais cloro para o local 
deve ser interrompida o mais depressa possível. Todas as 
pessoas não autorizadas devem ser mantidas à distância 
segura. 

Proteção dos bombeiros: Use vestimenta de proteção total. Máscara de anti-ácidos e 
Óculos de ampla visão. 

 
6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
  
Precauções pessoais Em caso de vazamento avise imediatamente a Defesa Civil, o 

corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Rodoviária, e a Trikem. 
Ao sentir cheiro de cloro está havendo vazamento. Mantenha-
se sempre contra o vento. Use luvas e máscara panorâmica 
com filtro químico para gases ácidos ou máscara autônoma 
para evitar inalação, contato com pele e olhos. Localize o 
vazamento utilizando estopa ou algodão impregnado em 
amônia concentrada, preso na ponta de uma vara. Verifique 
sua gravidade, e elimine-o, se não houver perigo ou risco, 
utilizando se necessário, o "kit" de emergência. Não jogue água 
no vazamento. Sempre que possível, deve-se evitar que 
qualquer pessoa tente reparar sozinha um vazamento de cloro. 
Em caso de derramamento ou ruptura do recipiente, evacue e 
isole a área. Nunca submergir na água um cilindro com 
vazamento, pois isto agravará o vazamento. No caso de 
vazamento em trânsito é recomendável não parar o veículos 
até encontrar um local despovoado (longe de casas pessoas e 
veículos), onde os gases possam ser dispensados com menor 
risco. Os vazamentos em tubulações e equipamentos devem 
ter suspenso o suprimento de cloro, despressurização para 
então efetuar o reparo necessário, em caso de solda deve-se 
purgar a linha com nitrogênio. 
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Remoção de fontes de ignição: Não Aplicável 
Controle de poeira: Não Aplicável 
Prevenção da inalação e contato 
com pele, mucosas e olhos: 

Utilizar EPI's conforme "8 Controle de Exposição e Proteção 
Individual" 

Precauções ao meio ambiente: O cloro derramado em água apresenta toxidez moderada e no 
ar toxidez alta. Se o material for derramado ou descarregado 
para a atmosfera, devem ser tomadas ações para conter os 
líquidos e prevenir descargas para riachos ou sistema de 
esgoto e controlar ou parar a perda de materiais voláteis para a 
atmosfera. Derramamentos e descartes devem ser informados 
se necessário, para órgãos apropriados. Na existência de uma 
instalação de alarme deve ser dado o alarme de cloro. 
Eventualmente pode ser necessário prevenir a vizinhança e até 
afastá-la. 

Métodos para limpeza A ação de limpeza deve ser planejada e executada 
cuidadosamente. Embarque armazenamento e/ ou descarte de 
materiais residuais estão regulamentados, e a ação para 
manusear materiais derramados ou descarregados devem 
cumprir as regras aplicáveis. O cloro pode ser absorvido em 
solução alcalina; exemplos: soda cáustica, potassa cáustica, 
cal. A disposição dos resíduos e seu descarte de ocorrer de 
acordo com todos os regulamentos federais, estaduais, locais 
de saúde e controle de poluição. Dependendo de cada situação 
em particular, pode haver necessidade de equipamento 
especial. 

 
7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

MANUSEIO 
Medidas técnicas: Tanto os cilindros grandes como os pequenos devem ser 

utilizados pela ordem de recebimento, para que seja mantida a 
rotatividade regular do estoque. Sob nenhum pretexto tanto 
cilindros como válvulas ou dispositivos de segurança podem 
ser reparados, alterados, modificados ou usados de maneira 
diferente da recomendada, sem prévia consulta ao fornecedor 
ou fabricante. 

Prevenção da exposição do 
trabalhador 

De modo geral as pessoas que se encontram em contato com 
o cloro devem portar EPI - máscara panorâmica com filtro 
químico e máscara de fuga, óculos de proteção contra gases. 

Orientações para manuseio seguro Sob nenhuma hipótese deve-se colocar o cilindro em banho de 
água quente ou aplicar calor diretamente no mesmo para 
aumentar a vazão. 
Quando da necessidade do uso de adaptadores deve-se usar 
uma nova junta para cada conexão. 
ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas: Pode ser feito em área coberta ou em desabrigo. Se estiverem 
em área coberta deverá ter ventilação adequada de entrada de 
ar e exaustores. Em desabrigo a área deverá ser mantida 
limpa e livre de materiais que possam se constituir em fonte de 
ignição. 

Condições de armazenamento 
- Adequadas: A armazenagem deve ser feita de forma evitar a corrosão 
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externa, e em locais onde não haja o risco de caírem ou 
serem, atingidos por veículos em manobras. 
A armazenagem em subsolos é desaconselhável. 
Os cilindros cheios devem ser armazenados separadamente 
dos vazios, e identificados com placas "cheio", "vazio" os 
"caps" das válvulas e os capacetes de proteção devem estar 
nos cilindros. 
Os cilindros pequenos nunca devem ser armazenados 
deitados.  

- A evitar: Armazenamento próximo de produtos incompatíveis, fontes de 
calor e ignição. 

Produtos e materiais incompatíveis: Reage violentamente com: óleos, graxas, tintas, solventes 
hidrocarbonetos, carvão vegetal ativado, amônia, hidrogênio, 
Freon 22, Molycote BR-2 Molycote 2 Powder, soda cáustica, 
Varsol, tolueno, umidade. O titânio é indicado somente para 
Cloro úmido (entre 20 e 150 ppm H2O) pois reage 
violentamente com cloro seco. Cloro seco não reage com aço 
à temperatura ambiente, porém reage violentamente com aço 
aquecido. 

Materiais seguros para embalagem: São aqueles que preservam a qualidade do produto bem como 
a integridade física de quem os manipula. 

 
8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Medidas de controle de engenharia: A qualidade dos materiais e o lay-out são fatores importantes 

para se trabalhar de forma segura com cloro. 
Parâmetros de controle Proteção contra fogo - a instalação deve estar a pelo menos 

20m das áreas onde possam ocorrer explosões. Implicações de 
um vazamento quanto ao meio ambiente. As conseqüências de 
um possível vazamento devem ser estudadas cuidadosamente, 
na etapa de projeto no que tange instalações, cortina d'água, 
sistema de abatimento, sistema de espuma e populações 
vizinhas. 

- Limite de exposição ocupacional Portaria 3214/78, NR 15: 0,8 ppm (2,3 mg/m³) ACGIH: TLV-
TWA: 0,5 ppm, STEL: 1 ppm 

Equipamento de Proteção Individual  
- Proteção respiratória: Máscara panorâmica com filtro químico: indicada para 

emergência e máscara de fuga: indicada para emissões 
inesperadas, que é de uso obrigatório para qualquer pessoa 
trabalhando na área de cloro. Máscara autônoma ou de ar 
mandado indicada para grandes vazamentos. 

- Proteção das mãos: Luvas de borracha 
- Proteção dos olhos: Óculos de segurança visam proteção contra a projeção de 

corpos estranhos e batidos, óculos de proteção contra gases 
visam à proteção contra o gás cloro, deve impedir a entrada de 
gás e permitir o uso de máscaras. Óculos ampla visão, visa 
proteção contra respingos. 

- Proteção da pele e do corpo: Capacete, Capuz de proteção total, para proteção de cabeça, 
face e pescoço. Vestimentas de proteção constituída de capuz 
total (já descrito), jaqueta e calça ou macacão inteiriço 
confeccionados com materiais resistentes a ácidos e a baixas 
temperaturas e botas de borracha. 
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Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lava-olhos disponíveis nos 

locais onde haja manipulação do produto. 
Medidas de higiene: Manter o local de armazenamento sempre limpo, seco, 

desobstruído, bem ventilado e sinalizado. Não comer, beber ou 
fumar manuseando produtos químicos. 

 
9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Aspecto 
- Estado físico: Líquido límpido 
- Cor: Incolor 
- Odor: Característico 
pH: Mínimo 11,0 

Temperaturas específicas 
- Faixa de temperatura de ebulição: 188 a 198C 
- Ponto de fusão: ------------ 
- Faixa de destilação: ------------ 
Temperatura de auto-ignição: Produto não é combustível 
Limites de explosividade Não aplicável 
- Superior (LSE): ------------ 
- Inferior (LIE): ------------ 
Pressão de vapor: ------------ 
Densidade: 1,690g/cm3 
Solubilidade Solúvel em água e etanol, insolúvel em éter. 
 
10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Condições específicas 
Instabilidade: Estável sob condições normais de uso. 
Reações perigosas: Reagem violentamente com ácidos, aldeídos e muitos outros 

produtos orgânicos. Levar em conta também à reação 
bastante exotérmica, que ocorre nos casos de diluição na 
água, no álcool e no glicerol. 

Materiais / Substâncias 
incompatíveis: 

Alumínio, o zinco, o estanho, e o cobre (elevação de 
temperatura, inflamabilidade e explosões possíveis de 
ocorrer). 

Produtos perigosos da 
decomposição: 

Não aplicável. 

 
11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidade aguda O efeito crônico local pode consistir em áreas múltiplas de 

destruição superficial da pele ou de dermatite primária irritante. 
Simultaneamente, a inalação de borrifos ou gotículas do 
produto, pode dar origem a diversos graus de irritação ou dano 
aos tecidos das vias respiratórias e susceptibilidade 
aumentada a doenças respiratórias. A condição de saúde pode 
ser agravada pela superexposição. 

- Inalação: ---------- 
- Contato com a pele: 

---------- 
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- Ingestão: ---------- 
Sintomas: ---------- 

Efeitos locais 
- Inalação: A presença de borrifos de soda cáustica no ar pode causar 

danos às via respiratória superior e mesmo ao tecido do 
próprio pulmão, causando pneumonia química, dependendo da 
severidade da exposição. 

- Contato com a pele: 
Pode destruir os tecidos com os quais entra em contato e 
causar severas queimaduras. 
 

- Contato com os olhos: O produto pode destruir os tecidos dos olhos pelo contato e 
causar severas queimaduras que resultarão em dano aos 
olhos e até cegueira. 

- Ingestão: Podem causar severas queimaduras e perfurações completas 
dos tecidos das mucosas da boca, garganta, esôfago e 
estômago. 

Informações adicionais: O efeito crônico local pode consistir em áreas múltiplas de 
destruição superficial da pele ou de dermatite primária irritante. 
Simultaneamente, a inalação de borrifos ou gotículas do 
produto, pode dar origem a diversos graus de irritação ou dano 
aos tecidos das vias respiratórias e susceptibilidade 
aumentada a doenças respiratórias. A condição de saúde pode 
ser agravada pela superexposição. 

 
12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Impacto ambiental 
Ecotoxicidade 

- Efeitos sobre organismos 
aquáticos: 

Altamente tóxico. Avise imediatamente o órgão responsável 
pelo abastecimento, caso o produto vazado atinja os cursos 
d’água.  

- Efeitos sobre organismos do solo: Neutralize e se necessário remova todo o material que teve 
contato com o produto para tratamento e disposição. 

 
 
 
 
13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

Métodos de tratamento e disposição 
- Produto: O produto deve ser tratado como base forte e deve ser 

descartado conforme item 7 desta norma. 
- Resíduos: Restos de produto devem ser tratados como base forte e deve 

ser descartado conforme item 7 desta norma. 
- Embalagens usadas: Embalagens com resíduos de produtos devem ser lavadas 

com bastante água antes do descarte e a água de lavagem 
deve ser considerada como restos de produto. 

 
14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
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Regulamentações nacionais 
Vias terrestres (MT, Portaria 
204/1997): 

Número ONU: 1791 
Nome apropriado para 
embarque: 

---------------------------- 
 

Classe de risco: 8 - corrosivo 
Risco subsidiário: - 
Número de risco: 80 
Grupo de embalagem: Rótulo: risco à saúde (3), 

inflamabilidade (0), reatividade (2), 
corrosividade (3). 

Provisões especiais: --------- 
Quantidade isenta: --------- 

15 – REGULAMENTAÇÕES 
 

Etiquetagem 
Classificação conforme NFPA: Incêndio: 0 

Saúde: 3 
Reatividade: 2 
Outros: 0 

Regulamentação conforme CEE: Rotulagem obrigatória (auto classificação) para substâncias 
perigosas: aplicável (CEE 200-578-6) 

Classificações / símbolos: C                                   Corrosivo 
Frases de risco:   
Frases de segurança: S02 Manter longe do alcance de crianças. 

S07 Manter recipiente firmemente fechado. 
  

   
 


