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ENXOFRE                
 
1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Nome químico:  enxofre 
Fórmula química:  S8 
Fórmula estrutural:  A fórmula estrutural apresenta um encadeamento fechado, em que os oito 
átomos de enxofre se unem por simples ligação (um par eletrônico covalente). 
Sinônimos: enxofre fluorescente; enxofre coloidal; enxofre precipitado; enxofre sublimado. 
CAS:  7704-34-9 
 
2.  COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 
Número CAS:  7704-34-9      100%       PERIGOSO 
 
3.  IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
CUIDADO!  SÓLIDO INFLAMÁVEL.  A POEIRA PODE FORMAR MISTURA EXPLOSIVA OU 
INFLAMÁVEL COM O AR.  PODE SER NOCIVO SE INGERIDO OU INALADO. CAUSA IRRITAÇÃO 
NO OLHO. PODE CAUSAR IRRITAÇÕES NA PELE E TRATO RESPIRATÓRIO. 
 
EFEITOS POTENCIAIS PARA A SAÚDE: 
• Por inalação: A inalação do enxofre pode provocar irritação das membranas das vias aéreas, com 

inflamação e secreção catarral da mucosa nasal, traqueobronquite, tosse com expectoração e 
dificuldade para respirar. 

• Por ingestão:  Considerado essencialmente não tóxico por ingestão.  A ingestão de grandes doses 
pode causar náuseas, dor de cabeça, e inconsciencia em casos severos.  Pode converter-se em 
sulfeto de hidrogênio no intestino.  

• Contato com a pele: O contato com a pele provoca irritação, surgindo eritemas 
• Contato com os olhos: O contato com os olhos (6-8 ppm) provoca irritação, lacrimejamento, 

fotofobia, conjuntivite, blefaroconjutivite e lesão do cristalino, surgindo opacificação e coriorretinite 
focal. 

• Exposição crônica:  a exposição prolongada ao enxofre provoca doença pulmonar crônica 
(enfisema, bronquiectasia, asma) e sinusite (maxilar, frontal). O manuseio prolongado provoca, na 
pele, lesões eritematosas e ulcerosas. 

• Agravamento de condições pré-existentes:  pessoas com problemas de pele são mais sensíveis a 
este produto. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
CONTATO COM A PELE:  Lave a pele com água e sabão. Se aparecerem sintomas como irritação e 
vermelhidão encaminhe para o serviço médico. 
INALAÇÃO:  Leve a vítima para um local arejado.  Se a vítima apresentar dificuldade respiratória 
ministrar oxigênio.  Imediatamente encaminhe ao hospital. 
CONTATO COM OS OLHOS:  Cheque se a vítima tem lentes de contacto e remová-as.  Lave com 
água durante 15 minutos no lava-olhos.  IMEDIATAMENTE transporte a vítima para o hospital, se 
aparecer vermelhidão ou irritação nos olhos. 
INGESTÃO: Se ingerido, induza o vômito imediatamente pela equipe médica. Se a vítima estiver 
inconsciente ou em convulsão, não ministre nenhum líquido.  Encaminhe para o serviço médico. 
 
5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
INFLAMABILIDADE (FLASH POINT): 207°C 
lel:  35%                                          uel:  1400% 

Ligeiro risco de inflamar quando exposto a locais quentes e a chamas.  Chamas quando envolvem 
este material podem ser controladas com spray de água.  O contato com materiais oxidantes forma 
misturas explosivas.  O pó fino disperso no ar em em concentração suficiente e na presença de fontes 
de ignição pode ser explosivo.  A temperatura de auto-ignição é 232°C. 
 
6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO 
Remova todas as fontes de ignição.  Ventile a área do derramamento.  Limpe a área de modo a não 
levantar poeira.  Encaminhe os resíduos para aterro classe 1. 
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7.  MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Evite o contato e inalação do pó.    Ao manusear este produto use avental de manga longa, óculos de 
segurança e máscara panorâmica com filtro, combinado, para gases ácidos. 
Guarde em um recipiente compacto e fechado. Armazene em um local seco, fresco, anticorrosivo e 
ventilado, longe de umidade, fonte de calor ou ignição, combustíveis e oxidantes. Evite formação de 
poeira. Estoque na ÁREA VERMELHA do almoxarifado. 
 
8.  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Limites de Exposição Permitidos:  não estabelecidos 
VESTIMENTA MÍNIMA RECOMENDADA:  avental de manga longa e óculos de segurança 
LUVAS:  de borracha descartáveis 
MÁSCARA RESPIRATÓRIA RECOMENDADA:  máscara panorâmica com filtro combinado para 
gases ácidos.  Não consta referência no Guia de Seleção de Respiradores. 
 
9.  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
Descrição física:  pó fino amarelo 
Massa molecular:  256,53 
Gravidade específica:  2,07 @ 20°C 
Ponto fusão:  115°C 
Ponto ebulição:  445°C 
SOLUBILIDADE: 
Água:  insolúvel 
Pressão de vapor (mmHg):  10 @ 246°C 
Densidade de vapor:  8,9 
 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Estável sob condições normais de uso e armazenamento. Temperatura de transição está sobre 95°C 
(conversão lenta) entre a forma cristalina alfa e beta.  Não corre risco de polimerização e na 
combustão pode produzir óxidos de enxofre.   
Este reagente é incompatível com cloratos, nitratos e outros agentes oxidantes, carbetos, halogênios, 
zinco, estanho, metais alcalinos, fósforo, amônia, nitrato de amônia, carvão e muito outras 
substâncias. 
Evite exposição ao calor, chamas, fontes de ignição, pó e incompatíveis. 
 
11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Dose típica Modo Espécie Quantidade Unidades 
LDLo Oral Coelho 175 mg/kg 
LDLo Intravenosa Rato 8 mg/kg 
LDLo Intravenosa Cachorro 10 mg/kg 
LDLo Intravenosa Coelho 5 mg/kg 
LDLo Intraperitoneal Porco da índia 5 mg/kg 
PODER IRRITANTE:  olho   humano     8ppm 
CARCINOGENICIDADE:  não conhecida 
 
12.  INFORMAÇÃOES ECOLÓGICAS 
Este material não é esperado estar tóxico para vida aquática.  
 LC50/96H peixes >100 mg/L 
 
13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Informação não encontrada. 
 
14.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Número ONU:  1350 
 
 
15.  REGULAMENTAÇÕES 
NFPA:  Saúde:  2    Inflamabilidade:  1     Reatividade:  0 



 

 

Rótulo: CUIDADO!  SÓLIDO INFLAMÁVEL.  A POEIRA PODE FORMAR MISTURA EXPLOSIVA OU 
INFLAMÁVEL COM O AR.  PODE SER NOCIVO SE INGERIDO OU INALADO. CAUSA IRRITAÇÃO 
NO OLHO. PODE CAUSAR IRRITAÇÕES NA PELE E TRATO RESPIRATÓRIO. 
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