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1. Identificação do produto e da empresa 

 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: SULFETO DE AMONIO 20% 
 
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)  
 
Corrosão cutânea (Categoria 1B) 
Lesões oculares graves (Categoria 1) 
Toxicidade aguda para o ambiente aquático (Categoria 1) 
  
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3)  
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência: Perigo 
 
Frases de Perigo:  
 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
  
Frases de Precaução:  
 
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. 
P273 Evitar a libertação para o ambiente. 
P280 Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção ocular/protecção facial.  
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/ retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. 
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
P321 Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros socorros no presente rótulo). 
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 
P391 Recolher o produto derramado. 
Armazenagem 
P405 Armazenar em local fechado à chave. 
Destruição 
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
Outros Perigos 
Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 

 
Nome comum: Sulfeto de Amônio 20%  
N° CAS: 12135-76-1  
Peso molecular: 68,14 g/mol 
Fórmula Hill: H8N2S 

 

Concentração: 20% 
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4. Medidas de primeiros socorros 

 
Recomendação geral: Consultar um médico. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço. 
Em caso de inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. Consultar um 
médico. 
Em caso de contacto com a pele: Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com sabão e muita água. 
Consultar um médico. 
Se entrar em contacto com os olhos: Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o 
médico. 
Em caso de ingestão: NÃO provoca vômito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. 
Consultar um médico.  
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 

 
Meios adequados de extinção: Pó seco 
 
Riscos especiais:  Óxidos de azoto (NOx), Óxidos de enxofre 
 
Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio: Usar equipamento de respiração autónomo para combate a 
incêndios, se necessário  
 
Outras informações: - 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 

 
Medidas de proteção para as pessoas: Pôr uma protecção respiratória. Evitar a respiração do vapor/névoa/gas. Assegurar 
ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. 
  
Medidas de proteção do meio ambiente: Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada do produto no 
sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada  
 
Procedimentos de limpeza / absorção: Embeber em material inerte e absorvente e tratar como desperdício especial. Não utilizar 
jactos de água. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 

 
•  MANUSEIO  
 
Evitar a inalação do vapor ou da névoa. 
  
• ARMAZENAMENTO  
 
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. 
Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão. 
Nunca permitir que o produto contacte com a água durante o armazenamento. Não armazenar junto de ácidos. 
Estocar sob gás inerte. Sensível ao ar. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 

 
• CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas de controle de engenharia: Ducha de segurança e lava-olhos. Usar exclusivamente em capela de  
exaustão para vapores químicos.  
 
Limites de exposição ocupacional (NR-15)  
 
Não disponível.  
 
•  PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
Protecção ocular/ facial: Óculos de segurança bem ajustados. Proteção da face (mínimo de 8 polegadas (20 cm)). Use equipamento 
de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EM 166 
(EU). 



 
FICHA DE SEGURANÇA 

De acordo com a norma NBR 14725-4:2014 

FISPQ No.  2286 

Página 3 de 4 

 
 Nome do produto: Sulfeto de Amônio Referência do produto: ALPHA681 
 Data da revisão: 05/05/2015 No. da revisão: 05 

 

 

Protecção da pele: Manusear com luvas. As luvas devem ser inspeccionadas antes da utilização. Use uma técnica 
adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto da pele com o produto. Descarte 
as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório . Lavar e secar as mãos. 
As luvas de protecção seleccionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da EU 89/689/CEE e a norma EN 374 derivada 
dela. 
Protecção do corpo: Fato completo de protecção para produtos químicos, O tipo de equipamento de protecção deve ser 
escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de 
trabalho. 
Protecção respiratória: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são 
apropriados, use um respirador de cobertura facial total com cartuchos de combinação multiobjectivos (E.U.A.) ou do tipo ABEK (EN 
14387) como apoio a controlos de engenharia. Se o respirador for o único meio de protecção, usa um respirador de ar de cobertura 
facial total. Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais como as NIOSH 
(E.U.A.) ou CEN (UE). 
 
9. Propriedades físico-químicas 

 
Forma: Líquido Ponto de fulgor: Não inflamável  
  
Cor: - Limite de explosividade superior: Não aplicável 
  
Odor: - Limite de explosividade inferior: Não aplicável 
  
pH 20ºC (100g/L H2O): - Temperatura de auto-ignição: Não aplicável 
  
Ponto de fusão: Não aplicável Densidade (20ªC): - 
  
Ponto de ebulição: Não aplicável 
 
Solubidade (20ºC) (água): - 

Log Pow: Não disponível 
 
Decomposição térmica: - 

  
 

 
 
10. Estabilidade e reatividade 

 
Condições a serem evitadas:  
Dados não disponíveis. 
 
Substâncias a serem evitadas:  
Dados não disponíveis. 
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Não existem indicações 
 
 
11. Informações toxicológicas 

 
• TOXICIDADE AGUDA  
 
LD50(oral, rato): 2840 mg/kg  
 
Sintomas específicos em estudos com animais:  
Teste de irritação da pele (coelho): Sem irritação.  
Teste de irritação dos olhos (coelho): Sem irritação.  
 
• TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Dados não disponíveis. 
 
•  OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Os sais de amônio podem causar:  
Depois de ingerir: irritação local, náuseas, vômitos, diarréia. Após ingerir grandes quantidades: queda de  
pressão sangüínea, colapso circulatório, distúrbios do SNC, convulsões, entorpecimento, paragem respiratória,  
hemólise. 
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12. Informações ecológicas 

 
•    TOXICIDADE:  
 
Efeitos biológicos: Os métodos para determinação da biodegradabilidade não podem ser empregados para  
substâncias inorgânicas.  
 
Possível efeito fertilizante.  
 
Toxicidade nos peixes: Danio rerio LC50: 420mg/L/96h 
 
Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna CE50: 129mg/L/24h  
 
    •    PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Não disponível.  
 
    •    POTENCIAL BIOACUMULATIVO:  
 
Não disponível.  
 
    •   MOBILIDADE NO SOLO:  
 
Não disponível.  
 
    •    OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não permita a entrada em águas residuais ou solos! 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 

 
•    PRODUTO  
 
Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de tratamento de resíduos. 
 
•    EMBALAGEM:  
 
Descontaminação: Lavar com água. Não reaproveitar as embalagens para outros fins.  
Eliminação: Eliminar como produto Não utilizado. 
 
 
14. Informações sobre transporte 

 
Número ONU 
ADR/RID: 2683 DOT (US): 2683 IMDG: 2683 IATA: 2683 ANTT: 2683 
 
Designação oficial de transporte da ONU 
ADR/RID: SULFURETO DE AMÓNIO EM SOLUÇÃO 
DOT (US): Ammonium sulfide solution 
IMDG: AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION 
IATA: Ammonium sulphide solution 
ANTT: SULFETO DE AMÔNIO, SOLUÇÃO 
Precauções especiais: “Keep away from heat” label required. 
 
Classes de perigo para efeitos de transporte 
ADR/RID: 8 (3,6.1) 
DOT (US): 8 (6.1, 3) IMDG: 8 (3, 6.1) IATA: 8 (3, 6.1) ANTT: 8 (3, 6.1) 
 
Grupo de embalagem 
ADR/RID: II DOT (US): II IMDG: II IATA: II ANTT: II 
 
Perigos para o ambiente 
ADR/RID: sim DOT (US): não IMDG Poluente marinho: sim IATA: não 
 
Precauções especiais para o utilizador 
Dados não disponíveis 
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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. 
 
 


