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BENZOATO DE SÓDIO

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2014-Parte 4 Ficha de informações de segurança de produtos químicos 
(FISPQ).

Produto: BENZOATO DE SÓDIO              Data: 24.05.22               Revisão: 02

1. Identificação do Produto e da Empresa

Nome do material: BENZOATO DE SÓDIO
Nomes comerciais e sinônimos: Sal sódico do ácido benzóico; benzoato de sódio ácido.
Aplicação: Uso em enologia sob orientação técnica

Contato para emergências:  
Biotecsul Tecnologias em Alimentos Ltda.
Rua Gaston Luis Benetti, 721 | Bairro Cidade Nova 
Caxias do Sul - RS | CEP 95112-483 | biotecsul@biotecsul.com.br
(54) 3223 0364

Telefones de emergência: Hospital Geral (54) 3221-2222

2. Composição e Informação Sobre os Ingredientes

Nome Químico: Benzoato de Sódio
N.” CAS: 532-32-1
Concentração %

3. Identificação dos Perigos

Esta substância não contém ingredientes que contribuam para o perigo.
Classificação de substância ou mistura: Toxicidade aguda, Oral, Categoria 5, Irritação ocular, Categoria 2B.
Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010. Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em classificação: O produto não possui outros perigos

Pictogramas:                    Palavras de Advertência: ATENÇÃO 

Frases de Perigo: H303 - Pode ser perigoso por ingestão H320 - Provoca irritação ocular
Frases de Precaução:
Prevenção: P264 - Lavar a pele cuidadosamente após manuseio.
Resposta à emergência: P305 + P351 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água 
durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P312 - Caso sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológico ou um médico.
P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Armazenamento: Não exigidas.
Disposição: Não exigidas.
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BENZOATO DE SÓDIO

4. Primeiros Socorros

Remover para ar fresco imediatamente. Caso não esteja respirando, 
aplicar respiração articial. Caso a respiração esteja difícil, dar 
oxigênio. Procurar auxílio médico.
Lavar a pele com água e sabão em abundância por pelo menos 15 
minutos, removendo as roupas e calçados contaminados. Procurar 
auxílio médico.
Lavar bem em água corrente por pelo menos 20 minutos. Manter as 
pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. 
Procurar auxílio médico imediatamente.
Se a vítima estiver consciente e alerta dar grandes quantidades de 
água ou leite para beber. Procurar auxílio médico imediatamente.
Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

Meios de extinção apropriados:
Meios de extinção não apropriados: 
Perigos específicos: 
Medidas de proteção da equipe de combate a 
incêndio: 

Spray de água, pó químico, espuma química ou gás carbônico.
Não usar jato de água.
Dados não disponíveis.
Na eventualidade de fogo, vestir roupas de proteção completas e 
aparelho de respiração autônoma com máscara facial completa, 
operando na pressão exigida ou outro modo de pressão positiva. 
Durante um incêndio, gases irritantes e altamente tóxicos podem 
ser gerados pela decomposição térmica ou combustão.

Precauções pessoais, equipamento de 
proteção e procedimentos de emergência:
Precauções pessoais:

Precauções ambientais: 

Métodos e materiais para contenção e 
limpeza:  

6. Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais

Vestir equipamento de proteção individual como
especificado na seção 8.
Ventilar a área de vazamento ou derramamento. Vestir 
equipamento de proteção individual como especificado na 
seção 8.
Não permita que o produto entre em contato com rios, esgotos, 
mananciais ou água de chuva.
Varrer cuidadosamente para um recipiente seco e limpo que possa 
ser selado (lacrado) e rotulado, cobrir e remover da área. Ventilar 
e lavar a área que deve estar devidamente evacuada.

Inalação:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestão:

Sintomas e efeitos mais importantes, 
agudos ou tardios:
Notas para o médico: 

5. Medidas de Combates a Incêndios
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BENZOATO DE SÓDIO

7. Manuseio e Armazenamento

Evite contato com a pele, olhos e roupas. Utilize boas práticas de 
higiene. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Utilize 
uma ventilação adequada
Mantenha as embalagens fechadas. Armazenar em lugar
seco, limpo e fresco, longe de substanciais incompatíveis. Armazene 
em embalagens resistentes a luz.
Evite contato com oxidantes fortes e sais férricos.
Embalagens deste material podem ser perigosas quando vazias já 
que retêm resíduos do produto (pó, sólido); observe todos os 
cuidados e precauções listados para o produto.

Parâmetros de controle especifico: 
Medidas de Controle de Engenharia:

Proteção dos olhos/face:

Proteção da pele: 

Proteção respiratória:

Perigos térmicos:

Dados não disponível.
Utilize um sistema de ventilação adequado para manter a 
exposição dos funcionários a mais baixa possível.
Utilizar óculos de segurança. Manter lavadores de olhos e chuveiro 
na área de trabalho.
Utilizar vestimentas e luvas apropriadas para prevenir contato com 
a pele.
Para condições de uso onde a exposição à substância é aparente e 
aos controles de engenharia não são possíveis de serem feitos, 
consulte um técnico de segurança. Para emergencais, ou situações 
onde os níveis de exposição não são conhecidos, utilize aparelho 
de respiração autônoma com máscara facial completa, operando 
com pressão positiva.
Dados não disponíveis.

Aspecto: 
Cor:
Odor: 
Limiar olfativo: 
pH: 
Ponto de fusão/ Ponto de congelamento: 
Ponto de ebulição inicual e faixa de 
temperatura de ebulição: 
Ponto de fulgor: 
Taxa de evaporação: 

9. Propriedades Físico-Químicas

Sólido. Forma pó fino ou grânulos
Brancos ou levemente amarelados
Característico
±7
(Sol. Aquosa a 40”C) 7,0 - 9,0
300°C
Dados não disponíveis

Dados não disponíveis.
Dados não disponíveis.

Precauções para um manuseamento 
seguro: 

Condições de armazenamento seguro, 
incluindo incompatibilidade: 

Materiais incompatíveis:
Embalagens:

8. Controle da Exposição e Proteção Individual
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BENZOATO DE SÓDIO
Dados não disponíveis.
Dados não disponíveis.

0 a 20”C
Densidade aparente pó 0,4g/cm³ - granulado 0,8g/cm³
(Ar=1) Não aplicável
Solúvel em água. Parcialmente solúvel em metanol.
Dados não disponíveis.
Dados não disponíveis.
Dados não disponíveis.
Dados não disponíveis.

10. Estabilidade e Reatividade

Reatividade:
Estabilidade química:
Possibilidade de reações perigosas:
Condições a evitar:

Materiais incompatíveis: 
Produtos de decomposição perigosos: 

Corrosão/irritação da pele:
Lesões oculares graves/irritação ocular:
Sensibilização respiratória ou à pele: 
Mutagenicidade em célular germinativas:
Carcinogenicidade:
Toxidade à reprodução:
Toxicidade para órgãos alvo 
específicos-exposições repetidas: 
Perigo por aspiração:

Dados não disponíveis.
Produto estável se armazenado e utilizado nas condiçõs normais.
Dados não disponíveis.
Altas temperaturas e severas condições oxidáveis, umidade. 
Perigos de polimerização: Não há
Agentes oxidantes fortes. Material higroscópico.
Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de sódio.

Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.

Não disponível.

Inflamabilidade: 
Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 
Pressão de vapor:
Densidade relativa:
Densidade do vapor: 
Solubilidade: 
Coeficiente de partição n-octanol/água: 
Temperatura de autoignição: 
Viscosidade:
Temperatura de decomposição: 

11. Informação Toxicológica

Toxidade aguda:
LD50 - camundongo, oral = 1.600mg/kg
LD50 - coelho, oral = 2mg/kg
LD50 - rato, oral = 4.070mg/kg
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BENZOATO DE SÓDIO

14. Informações Sobre Transporte

Ecotoxicidade: 

Persistência e degradabilidade:
Potencial de bioacumulação: 
Mobilidade no solo:
Outros efeitos adversos:

Medaka, Oryzias latipes: foram dadas 80.000ppm em suas dietas. 
13/50 peixes morreram em 24h.
Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.
Não disponível.

12. Informações Ecológicas

Métodos recomendados para tratamento e 
disposição aplicados ao:
Produto:

Restos de produtos: 

Embalagem usada:

EPI necessários para o tratamento e a 
disposição dos resíduos: 

Assegure-se que todas as agências federais, estaduais e locais 
recebam a notificação apropriada de derramamento e métodos de 
análises.
Todos os esforços devem ser para a recuperação e reutilização do 
material, caso seja necessário o descarte, observar os 
requerimentos federais, estaduais e locais.
As embalagens vazias e contaminadas devem ser dispostas de 
acordo com os requerimentos federais, estaduais e locais.
Utilizar os EPI’s conforme descrito na seção 08 desta FISPQ.

Terrestre:

Número ONU: 
Nome apropriado para embarque:
Classe de risco/subclasse de risco principal: 
Classe de risco/subclasse de risco 
subsidiário: 
Número de risco: 
Grupo de embalagem:
EmS:
Perigo ao meio ambiente: 

Resolução n” 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agencia Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções 
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 
Produtos Perigosos e suas modificações.
Não aplicável
Benzoato de Sódio.
Não aplicável.
Não aplicável.

Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.

13. Considerações Sobre Tratamento e Disposição



Hidroviário:

Aéreo:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas 
brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM).
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar 
Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na
Navegação Interior. IMO - “International Maritime Organization” 
(Organização Marítima Internacional). International Maritime
Dangerous Goods Code (IMDG Code).
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n”129 de 8 de 
dezembro de 2009. RBAC n”175 - (REGULAMENTO
BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL IL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS 
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N” 175-001 - INSTRUÇÃO
SUPLEMENTAR - IS. ICAO - “International Civil Aviation 
Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc.
9284-NA/905. IATA - “International Air Transport Association” 
(Associação Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods
Regulation (DGR).

15. Regulamentações

Classificação HMIS: Perigo a saúde: 1; Perigo de fogo: 1; Reatividade: 0; Proteção pessoal: 0
Decreto Federal n” 2.657, 3 de julho de 1998.
Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - Versão Corrigida 2010
Norma ABNT-NBR 14725-3:2012 - Versão Corrigida 2015
Norma ABNT-NBR 14725-4:2014
Lei n”12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Decreto n” 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Portaria n” 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n” 26.
Portaria n” 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - 
Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo 
indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações

16. Outras Informações

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as 
condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização 
do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, 
são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o 
conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover 
treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto 
químico.
SIGLAS
ACGIH= American Conference of Governmental Industrial Hygienists
DL50 = Dose letal 50%
IARC = International Agency for Reserach on Cancer
CAS = Chemical Abstracts Service
PPRA = Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PPRA = Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
IMDG = International Maritime Dangerous Good Code
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