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1. Identificação 

 
Nome do Produto: Carbonato de Sódio (Barrilha) 
Nome da Empresa: Plena Química do Brasil Ltda 
Endereço: Rua Santos nº1300 Bairro Vila Carvalho, Ribeirão 
Preto - SP Cep: 14075-060 
Telefone: (16) 3289-8851 
Telefone para Emergências: (16) 3289-8851 
E-mail: rafael@plenabras.com.br 
Usos recomendados: Substância para fabricação de produtos químicos para indústria 
farmacêutica e alimentícia, construção civil, acidificação de poços de petróleo, limpeza de 
equipamentos, tratamento de água. 

  

2. Identificação de Perigos  

 
CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA 
. Gerais: Irritante para os olhos, mucosa e pele. 
Não se espera que seja tóxico para o meio ambiente nem para os animais aquáticos 
. Explosivo: 
- No Limite superior de explosão: Não aplicável 
- Limite Inferior de explosão: Não aplicável 
- Pirofórico: Não 
- Inflamável: Não  
. Classe de inflamabilidade: Não se aplica 
- Combustível: Não  
- Peróxido orgânico: Não 
- Oxidante: Sem  
- Gás Comprimido: Não 
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO 
Norma ABNT-NBR 14725-2 - Sistema de Classificação e Perigo 
Sistema GHS - Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos, ONU. 

 
3. Composição e Informações sobre os Ingredientes 

 
Nome Químico: Carbonato de Sódio 
Nome Comercial: Barrilha 
Fórmula: Na2CO3 
CAS: 497.19.8 
 
 

mailto:rafael@plenabras.com.b
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4. Medidas de Primeiros Socorros  

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
. Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água em abundância por 
pelo menos 15 minutos. 
. Contato com a pele: Lavar com água em abundância. Lave as roupas antes da 
reutilização. Limpe cuidadosamente os sapatos antes de reutilizar. 
. Ingestão: Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Dê grandes quantidades de 
água. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Chame um médico. 
. Inalação: Se inalado, remova para o ar fresco. Se não respirar, aplicar a respiração 
artificial, de preferência, boca-a-boca. Se respirar com dificuldade, dê oxigênio. Chame 
um médico. 
 

Nota para o Médico: A exposição ao carbonato de sódio em concentrações elevadas 
pode produzir córnea opaca, e reações cutâneas vesiculares em humanos com pele 
esfolada. Toxicidade interna é baixa. 
O tratamento é sintomático e de suporte 
Informações precaução: CUIDADO Causa irritação. Este produto é um irritante para os 
olhos e um irritante moderado para o nariz e pele. 
Os sintomas de Exposição: Sensação de queimação no nariz, garganta e olhos 
Vermelhidão da pele. Espirros e tosse 
Condições de restrições médicas: doenças dos olhos ou da pele e respiratórios ou 
doenças respiratórias será agravada em caso de exposição a este produto químico. 

 
5. Medidas de Combate a Incêndios  

 
Fogo: Este produto não é inflamável e não sofre combustão. 
Derramamento ou Vazamento: Aspirar ou varrer com pá e vassoura em recipientes para 
posterior descarte. 
 

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 

 
PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE 
EMERGÊNCIA 
Lançamento no Solo: Remover com Pá e varrer. Eliminar de uma instalação de resíduos 
químicos conforme permitido pela legislação Federal, estadual e regulamentos locais. 
Derrame de água: Diluir e dispersar com jatos de água, hélices ou técnicas de agitação 
similares. 
Derramamento de ar: Mantenha contra o vento. Trate local do impacto, conforme 
apropriado para o solo ou derramamento de água. 
Derramamento no trabalho: Aspirar ou remover com pá e varrer. Conforme permitido, 
pequenos derrames podem ser direcionados para um esgoto industrial. Grandes 
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quantidades podem ser destinados como resíduos químicos como permitido pela 
legislação federal, estadual e local. 
 

Número resíduos RCRA: Não aplicável 
 

7. Manuseio e Armazenamento  

 
MANUSEIO  
PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO  
Evitar o contato com os olhos, pele e roupas. 
Evite respirar o pó 
Utilize com ventilação adequada 
Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso 
Lave bem as mãos após o manuseio 
 
8. Controle de Exposição e Proteção Individual  

 
Respirador: Use NIOSH / MSHA tipo respirador de poeira 
Proteção dos olhos: Use óculos de segurança. Certifique-se que existe lava olhos 
localizados na área de trabalho. 
Luvas: Usar luvas que não permitam que soluções alcalinas penetrem. 
Roupas: use roupas facilmente laváveis. Mude diariamente ou mais frequentemente, se 
contaminado. 
Lavagem das roupas antes da reutilização 

9. Propriedades Físico-Químicas  

 
Aspecto: Sólido, granulado de cor branca 
Odor: Inodoro 
pH : 11,4 (solução de 1%) 
Ponto de fusão: 851ºC 
Ponto de ebulição/faixa de temperatura de ebulição inicial: Decompõe-se 
Ponto de fulgor: N/A 
Taxa de evaporação: N/A 
Inflamabilidade: Não inflamável 
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou explosividade: N/A 
Pressão de vapor a 20°C: N/A 
Densidade de vapor: N/A 
Densidade (g/cc): 0,89 – 1,12 
Solubilidade: solúvel em água 212,5 g/L @ 20°C 
Coeficiente de partição-n-octanol/água: N/A 
Temperatura de auto-ignição: N/A 
Temperatura de decomposição: > 400°C 
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Viscosidade a 20°C: N/A 

 
10. Estabilidade e Reatividade 

 
Estabilidade: Estável 
Reatividade: Normalmente estável. Pode reagir violentamente com ácidos fortes. Gás de 
dióxido de carbono e grandes quantidades de calor podem ser evoluídos. Reage com cal 
hidratada ema presença de humidade para formar soda cáustica, um corrosivo. 
Incompatibilidades: Mantenha longe do pó de alumínio, flúor, pentóxido de fósforo,ácido 
sulfúrico, o nitrato de prata amoniacal e lítio fundido. 
Perigosos de Decomposição: O carbonato de sódio se decompõe em temperaturas 
acima de 1000ºC, liberando dióxido de carbono (CO2). O dióxido de carbono é um 
asfixiante e pode afetar a taxa de respiração ou interferir com a respiração. O resíduo de 
óxido de sódio sublima em 1275 ºC, formam vapores e névoas de soda cáustica em 
contato com a umidade ou água. 
Condições a evitar: Não exponha ao calor intenso. 

 
11. Informação Toxicológica  

 
INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO:  
Irritação nos olhos: 100 mg/24 horas (coelho), irritante grave 
Irritação da pele: não-irritante para a pele intacta. Pequena irritação na pele ferida. 
[Toxicol.Appl. 
Pharmacol. 31:481 (1975)]:  Não há dados disponíveis dérmica DL50. 
Oral : DL50 4090 mg / kg (rato) [RTECS 1986] 
Inalação:  LC50 2,3 mg / l (rat) [Ambiente, Res. 31:138 (1983)] 

12. Informações Ecológicas  

 
EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO: 
A barrilha não é um produto agressivo ao meio ambiente, mas pode ser de fácil 
dissolução, deve-se evitar sua entrada em cursos de água, pois atua aumentando o pH da 
água. 

 
13. Considerações sobre destinação final 

 
 
 
MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  
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Embora o produto não ser tóxico ou perigoso as embalagens contendo resíduo de 
barrilha, devem ser dispostas e manuseadas com os mesmos cuidados de qualquer outro 
lixo industrial. 

 
14. Informações sobre Transportes 

 
REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  
- Terrestre: Não aplicável 
- Fluvial: Não aplicável 
- Marítimo: Não aplicável 
- Aéreo: Não aplicável 
 
15. Informações sobre regulamentações 

 
 

Regulamentações  
Por não ser um produto tóxico ou perigoso, não há regulamentação especificas para tal. 
Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto 
químico: Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com 
a NBR 14725-4 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 

16. Outras Informações 

 
A barrilha não possui classificação ou número de identificação das ONU, visto não ser 
classificado como produto perigoso para transporte. 
 
“Os dados e informações transcritas neste documento, são fornecidos de boa fé e se 
baseiam no conhecimento científico disponível no momento e na literatura específica 
existente. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destas informações, 
não eximido os usuários de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do 
transporte do produto. Prevalecem em primeiro lugar, os regulamentos legais existentes” 
 
“A PLENABRAS é uma empresa apenas fornecedora e revendedora de produtos 
químicos. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de 
produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos 
pelos dados descritos. ” 
 
Controle de revisão 
Revisão 02: 29-07-2022 


