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1. Identificação do produto e da empresa 
 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: FLUORETO DE SODIO 
 
Identificação da sociedade/empresa 
Empresa:  CONTROL LAB COM. DE PROD. P/LAB. LTDA 

Rua Niterói, 81, CEP 83010-600 – São Jose dos Pinhais - Paraná - Brasil  
Tel (0xx41) 32821090 - Fax (0xx41) 32821090 e-Mail: contato@ctrl-lab.com.br 
 

 
2. Identificação de perigos 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO (ABNT NBR 14725-2)  
 
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 3)  
Irritação ocular (Categoria 2)  
Irritação cutânea (Categoria 2)  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  

 
Palavra de Advertência: Perigo  
 
Frases de Perigo: 
H301 Tóxico por ingestão.  
H315 Provoca irritação cutânea.  
H319 Provoca irritação ocular grave.  
 
Frases de Precaução:  
 
P301    +   P310   EM   CASO    DE   INGESTÃO:      contate  imediatamente    um   CENTRO      DE   INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS ou um médico.  
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água  
durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
 

 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Fluoreto de Sódio  
N° CAS: 7681-49-4  
Peso molecular: 41,99 g/mol 
Fórmula molecular: FNa 
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Caso seja necessário, aplicar respiração  
artificial. Consultar um médico.  
 
Após contato com a pele: Lavar abundantemente com água e sabão. Tirar a roupa contaminada.  
 
Após contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta. Consultar  
um oftalmologista.  
 
Após   a   ingestão: Enxaguar   a   boca   com   água.  Manter   livres   as   vias   respiratórias.   Chamar   imediatamente   um  
médico. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção: Adaptar ao ambiente.  
 
Riscos especiais: Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios.  
 
Outras informações: O produto não queima. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas de proteção para as pessoas: Evitar o contato com a substância e a formação de poeiras. Não inalar os  
vapores/aerossóis. Assegurar ventilação adequada. Utilizar proteção respiratória.  
 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não permita que entre no sistema de esgotos; perigo de explosão.  
Procedimentos de limpeza / absorção: Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Manter em recipiente fechado,  
adequado para eliminação. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Evitar   o   contato  com   a   pele   e   os   olhos.   Evitar  a   formação  de   pós   e   aerossóis.  Providenciar  ventilação  
adequada.  
 
•  ARMAZENAMENTO  
Conservar hermeticamente fechado, em local bem ventilado e fresco. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
•  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas de controle de engenharia: Ventilação local adequada, sistema de exaustão e outros controles de  
engenharia necessários para manter os níveis de exposição abaixo dos limites recomendados. Chuveiros de  
emergência e lava-olhos devem estar próximos ao local de trabalho. 
 
•   PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e  
da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A  
resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.  
 
Proteção respiratória: Necessária.  
Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança.  
Proteção das mãos: Máscara de proteção e óculos de segurança.  
Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras para o corpo, conforme quantidade e concentração de  
substâncias perigosas.  
Higiene Industrial: Mudar imediatamente a roupa contaminada. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e a  
cara. Trabalhar com capela. Não inalar a substância. 
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9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Sólido Limite de explosividade superior: Não disponível 
  
Cor: Branco Limite de explosividade inferior: Não disponível 
  
Odor: Não disponível Pressão de vapor: 1,9 hPa 
  
pH (20º - 10g/L H2O): Não disponível Densidade de vapor: 2,01 
  
Ponto de fusão: 993 °C Densidade: 2,78 g/cm³ 
  
Ponto de ebulição: Não disponível 
 
Ponto de fulgor:  Não disponível 

Solubilidade (água - 20ºC) : Não disponível 
 
Decomposição térmica: Não disponível 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Exposição a umidade.  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Ácidos fortes. 
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Produtos de decomposição perigosa formados durante incêndio: Ácido fluorídrico e óxidos de sódio  
 
Outras informações:  
Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•   TOXICIDADE AGUDA  
 
LD50(oral, ratazana): 31 mg/L  
LD50(oral, rato): 44mg/kg  
LD50(oral, coelho): 200 mg/kg  
LD50(oral, animais domésticos): 100 mg/kg  
Observação: comportamento sonolento, diminuição da atividade geral (nutrição e metabolismo), perda de peso.  
 
LD50(oral, pássaro selvagem): 110 mg/kg  
TDLo(oral, humano): 0,214 mg/kg  
Observações: comportamentos como dores de cabeça e gastrointestinal, alterações na estrutura ou função das  
glândulas salivares.  
 
TDLo(oral, humano): 3,57 mg/kg  
Observações: Alteração na estrutura e função das glândulas salivares  
 
TDLo (oral, humano, macho): 1.662 mg/kg  
TDLo (oral, humano, fêmea): 7 mg/kg  
Observações: Órgãos Sensoriais (Nariz, Olhos, Ouvidos e Paladar)  
 
TDLo (oral, rato): 0,034 mg/kg  
LDLo (oral, humano): 71 mg/kg  
Observações: tremor sistema muscular e esquelético, alterações dos dentes e estruturas de sustentação.  
 
LDLo (oral, humano): 32 mg/kg  
LDLo (oral, humano): 0,07 mg/kg  
Observações: arritmias no sistema cardíaco, alteração na circulação e nervos periféricos.  
LDLo (oral, humano, fêmea): 90 mg/kg  
Observações: Debilidade muscular  
LDLo (oral, humano, fêmea): 360 mg/kg  
Observações: Cianose  
 
Variadas concentrações testadas em mamíferos,   como  cães, gatos, ratos, ratazanas e macacos, tiveram as  
seguintes implicações:  
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Alteração no sistema nervoso, sensorial e endócrino; hiperglicemia sanguínea; alteração no sistema vascular;  
diminuição    da   tensão  arterial,  problemas   no  fígado  e   renais,  aumento    da  urina;  alteração  metabólica    e  
nutricional. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•   TOXICIDADE:  
 
Toxicidade nos peixes: Onchornhynchus mykiss LC50: 200 mg/L/96h  
Mobilidade NOEC: Cyprinodon variegatus: 500 mg/L/96h  
Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna CE50: 98 mg/L/48h 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO 
 
Interdições: Não descartar em sistemas de esgotos e cursos de água.  
 
Deve-se atentar para as legislações de âmbito federal, estadual e municipal. É aconselhado procurar um serviço  
profissional credenciado para o correto descarte deste material.  
 
•   EMBALAGEM:  
 
Consultar     as   regulamentações     ambientais    federais,  estaduais    e   municipais.    Recomenda-se        o  
acompanhamento por um especialista do órgão ambiental, credenciado. Descartar a embalagem como produto  
não utilizado. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
•   TERRESTRE  
 
Nome apropriado para embarque: FLUORETO DE SÓDIO  
Nº. ONU: 1690  
Número de Risco: 60  
Grupo de Embalagem: III  
 
•   HIDROVIÁRIO (IMDG)  
 
Nº. ONU: 1690  
Grupo de Embalagem: III  
N°EMS: F-A,S-A  
Nome apropriado para embarque: SODIUM FLUORIDE  
 
•   AÉREO (CAO-IATA)  
Nº. ONU: 1690  
Classe de Risco: 60  
Grupo de Embalagem: III  
Nome apropriado para embarque: SODIUM FLUORIDE 
 
 
15. Regulamentações 
 
NORMA ABNT NBR 14725-4:2014 
 
 
16. Outras Informações 
 
As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam   um   vasto   
conhecimento   referente   às   características   do   produto,   devendo   ser   usadas   como   um guia.   A   Control Lab   não   deverá   
ter   responsabilidade   legal  por   quaisquer   danos   resultantes   do   manuseio   ou   do contato com o produto acima. 
 
 


