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

Nome do produto: NITROPRUSSIATO DE SÓDIO DIHIDRATADO PA 
 
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)  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência: Perigo!  
 
Frases de Perigo:  
 
H301 Tóxico por ingestão.  
 
Frases de Precaução:  
 
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.  
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
P301    +  P310   EM   CASO    DE  INGESTÃO:     contate  imediatamente   um   CENTRO     DE  INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS ou um médico.  
P321 Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros socorros no presente rótulo).  
P330 Enxaguar a boca.  
P405 Armazenar em local fechado à chave.  
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)  
 

 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Nitroprussiato de Sódio Dihidratado PA  
N° CAS: 13755-38-9  
Peso molecular: 297,95 g/mol  
Fórmula Hill: Na2[Fe(CN)5NO].2H2O  
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Exposição ao ar fresco.  
 
Após contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Tirar imediatamente a roupa contaminada.  
 
Após contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta.  
 
Após a ingestão: Beber muita água, provocar o vômito. Chamar imediatamente um médico. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção: Adaptar ao meio ambiente.  
 
Riscos especiais: Não combustível. Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas  
zonas próximas. Em caso de incêndio podem formar-se gases nitrosos e cianeto de hidrogênio.  
 
Equipamento       especial   de  proteção    para  o  combate     ao incêndio:    Equipamento     de  proteção:   Utilizar  
aparelho de respiração autônomo e vestimenta de proteção para impedir o contato com a pele e com os olhos.  
 
Outras informações: Precipitar com água os vapores que se libertem. Evitar a infiltração da água de extinção  
nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas   de   proteção   para   as   pessoas:  Evitar   a   produção   de   pós;   não   inala-los.   Evitar   o  contato   com   a  
substância. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.  
 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não permita que entre para a canalização de águas residuais.  
 
Procedimentos de limpeza / absorção: Absorver em estado seco. Proceder à eliminação de resíduos. Limpar  
a área afetada.  
 
Degradação: Não disponível. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Indicações para manuseio seguro: Sem outras exigências.  
 
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Conservar bem fechado em local seco e bem ventilado. Só acessível a pessoas autorizadas. Sem restrições  
quanto à temperatura. 
 
 
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.  
 
 
•  PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
Proteção respiratória: Necessária em caso de formação de pós. Filtro P 3.  
 
Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança química.  
 
Proteção     das   mãos:   Luvas    compatíveis    resistentes  a  produtos   químicos.  Aconselha-se      a  utilização  do  
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material nitrilo.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras adequadas.  
 
Higiene   Industrial:  Mudar   imediatamente   a   roupa   contaminada.   Profilaxia   cutânea.   Depois   de   terminar   o  
trabalho, lavar as mãos e o rosto. Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Cristais Ponto de fulgor: Não disponível 
  
Cor: Vermelho Limite de explosividade superior: Não disponível 
  
Odor: Inodoro Limite de explosividade inferior: Não disponível 
  
pH (50g/L H2O – 20ºC): ~5 Densidade bruta: ~1000 kg/m³ 
  
Ponto de fusão: Não disponível Densidade (20ºC): 1,71 g/cm³ 
  
Ponto de ebulição: Não disponível 
 
Temperatura de decomposição: >160ºC 

Solubidade (água   –  20ºC): 400 g/L 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Forte Aquecimento.  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Reações violentas são possíveis com ácidos, oxidantes fortes.  
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Em caso de incêndio vide o capítulo 5°  
 
Outras informações:  
Não disponível 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA:  
 
LD50(oral, rato): 99 mg/kg (substância anidra)  
 
•  TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Mutagenicidade:  
Mutagenicidade bacteriana: Ames test: negativo (substância anidra) 
 
•  OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Após a inalação: Queda da pressão arterial, falência cardiovascular, colapso.  
Sob condições adversas pode ser liberado da substância cianeto de hidrogênio.  
Sintomas possíveis: cefaléias, vertigens. Taquicardia, dispnéia, desmaio, convulsões, parada respiratória. 
 
Compostos de ferro solúvel causam náuseas e vômitos após ingestão. A absorção em grandes quantidades  
provoca alterações cardiovasculares. Efeito tóxico no fígado e rins.  
 
Substância deve ser manuseada com cuidado especial. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•  TOXICIDADE:  
 
Compostos de cianetos em geral:  
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Toxicidade em peixes: 60 h. LC50 : 0,08 mg/L; letal desde 0,05 mg/L; para organismos inferiores, letal desde 0,1 mg/L.  
 
Compostos de ferro solúveis em geral:  
Toxicidade em peixes: Tóxico desde 0,9 mg/L a pH 6,5-7,5; letal desde 1 mg/L a pH 5,5-6,7; o limite superior  
para   a   sobrevivência   de   peixes  é   de   50   mg/L   de   ferro.  Quando   os   íons   de   ferro   floculam   em meio   alcalino  
afetam mecanicamente os organismos aquáticos. 
 
•    PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Não disponível.  
 
•    POTENCIAL BIOACUMULATIVO:  
 
Não disponível.  
 
•    OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não permita a entrada em águas residuais ou solos! 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  
 
No tratamento e disposição do produto   e da embalagem, deve-se atentar para a legislação nos âmbitos  
municipal, estadual e federal.  
 
•   EMBALAGEM:  
 
Descontaminação: Lavar com água. Não reaproveitar as embalagens para outros fins.  
Eliminação: Reciclar após limpeza ou descartar em instalação autorizada. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
•   TERRESTRE  
Nome apropriado para embarque: SÓLIDO TÓXICO, INORGÂNICO, N.E.  
Nº. ONU: 3288  
Classe de Risco: 6.1  
Número de Risco: 60  
Grupo de Embalagem: III 
 
•    HIDROVIÁRIO (IMDG-IMO)  
 
Não disponível.  
 
•   AÉREO (CAO-IATA-PAX)  
 
Não disponível. 
 
 
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. 
 
 


