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RESUMO 

 

Esta monografia apresenta uma análise dos riscos do manuseio de cimento por 

trabalhadores de uma fábrica de laje treliçada. Através de uma pesquisa bibliográfica 

abordando temas e normas sobre o assunto busca-se identificar e analisar os riscos, 

bem como elencar medidas de correção, visando reduzi-los ou eliminá-los. A presença 

dos riscos químicos pode causar danos à saúde e à segurança dos trabalhadores, por 

isso é imprescindível a adoção de medidas que visam melhorar as condições 

ambientais. O contato com o cimento por longos períodos expõe os trabalhadores aos 

riscos de contaminação, inalação de poeiras e ao contato dérmico com cimento 

durante a preparação da massa de concreto. 

  
Palavras-chave: Cimento. Riscos químicos. Condições ambientais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph presents an analysis of the risks of cement handling by workers in a 

lattice slab factory. Through a bibliographic research addressing themes and norms on 

the subject. The aim is to identify and analyze the risks, as well as to list corrective 

measures, aiming at reducing or eliminating them. The presence of chemical hazards 

can cause damage to the health and safety of workers, so it is essential to adopt 

measures to improve environmental conditions. Contact with cement for long periods 

exposes workers to the risk of contamination, dust inhalation and dermal contact with 

cement during concrete preparation. 

 

Keywords: Cement. Chemical hazards. Environmental conditions. 
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INTRODUÇÃO 

O cimento é um dos produtos mais utilizados na construção civil, sendo de 

grande importância para o desenvolvimento das cidades e construções, estando 

diretamente ligado ao crescimento econômico da sociedade. Porém seu uso pode 

trazer grandes riscos à saúde dos trabalhadores bem como ao meio ambiente.  

Sendo o cimento Portland uma das substâncias mais utilizadas pelo homem na 

atualidade tendo características que lhe são peculiares, como trabalhabilidade e 

moldabilidade (estado fresco), e alta durabilidade e resistência a cargas e ao fogo 

(estado duro). Muito utilizado em obras civis, o cimento pode ser empregado tanto em 

peças de mobiliário urbano como em grandes barragens, em estradas ou edificações, 

pontes, tubos de concreto ou telhados (COIMBRA, 2006). 

 O reconhecimento das condições de risco no trabalho envolve um conjunto de 

procedimentos que visam a definir se existe ou não um problema para a saúde do 

trabalhador e, no caso afirmativo, a estabelecer sua provável magnitude, a identificar 

os agentes potenciais de risco e as possibilidades de exposição. É uma etapa 

fundamental do processo que, apesar de sujeita às limitações dos recursos 

disponíveis e a erros, servirá de base para a decisão quanto às ações a serem 

adotadas e para o estabelecimento de prioridades.  

Reconhecer o risco significa identificar, no ambiente de trabalho, fatores ou 

situações com potencial de dano, isto é, se existe a possibilidade de dano. Avaliar o 

risco significa estimar a probabilidade e a gravidade de que o dano ocorra. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise dos riscos químicos do manuseio 

do cimento em uma fábrica de laje treliçada, além de realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema abordado, afim de estudar os riscos dos componentes 

químicos presentes na composição do cimento em si. Tal estudo será importantíssimo 

para identificar os pontos de riscos existentes bem como a melhorar maneira de 

neutralizá-los ou diminuir os riscos para os trabalhadores que estão em contato direto 

com este produto. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 CIMENTO 

O cimento é um dos materiais de construção mais utilizados na construção civil, 

por conta da sua larga utilização em diversas fases da construção. O cimento pertence 

à classe dos materiais classificados como aglomerantes hidráulicos, esse tipo de 

material em contato com a água entra em processo físico-químico, tornando-se um 

elemento sólido com grande resistência a compressão e resistente a água e a sulfatos 

(GALHARDO, 2014). 

Segundo relata Battagin (2018) o cimento é produto composto principalmente 

do clínquer – uma mistura de calcário, argila e componentes químicos – e diferenciado 

conforme a adição de outros materiais, como: gesso, que aumenta o tempo de pega; 

escória, que aumenta a durabilidade na presença de sulfato, mas, quando em grandes 

quantidades, pode diminuir a resistência; argila pozolânica, que confere maior 

impermeabilidade ao concreto; e o próprio calcário, que, muitas vezes, é utilizado em 

maior quantidade para reduzir o custo do cimento. 

O primeiro a produzir cimento no Brasil, foi o engenheiro Louis Nóbrega, por 

um curto período de 3 meses, no ano de 1892. A Usina Rodovalho funcionou até 1904, 

produzindo o cimento “Santo Antônio”. Retornou à atividade em 1907, lançando no 

mercado os produtos com as marcas “Lage”, “Torquês” e “Meia Lua”, tendo sido 

definitivamente extinta em 1918 (SNIC apud GALHARDO, 2014). 

1.2 CIMENTO PORTLAND 

O cimento Portland é composto de clínquer e de adições que distinguem os 

diversos tipos existentes, conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a 

cada um. Além do clínquer como item principal de sua composição, o cimento Portland 

tem também silicato tricálcico (CaO)3SiO2 e silicato dicálcico (CaO)2SiO2. Estes 

compostos trazem acentuada característica de ligante hidráulico e estão diretamente 

relacionados com a resistência mecânica do material após a hidratação 

(CHAVES,2010). 

De acordo com a NBR 12655 (ABNT, 2015) é um aglomerante hidráulico obtido 

pela moagem de clínquer Portland, ao qual se adiciona, durante essa operação, a 

quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a 
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moagem é permitido adicionar a essa mistura materiais pozolânicos, escórias 

granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos, nos teores indicados nas 

normas específicas. 

 

Tabela 01 – Composição do Cimento Portland 

Produto Componentes % 

Cimento Portland 

Sílica tricálcio (Ca3SiO5) 30-70 

Ferro-aluminato de cálcio (C4AFe) 05-15 

Sulfato de cálcio (CaSO4) 02-10 

Aluminato tricálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3) 01-15 

Carbonato de cálcio (CaCO3) 0-10 

Oxido de magnésio (MgO) 0-04 

Oxido de cálcio (CaO) 0-02 

Fonte: Chaves (2010) 

 

1.3 AGENTES QUÍMICOS 

 

A Norma Regulamentadora Nº 09 – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais –, no seu item 9.1.5.2 considera como agentes químicos as substâncias, 

compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas 

formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza 

da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo 

através da pele ou por ingestão. 

Como agente químico, o cimento é classificado como poeira inerte. Sua 

coloração é cinza e, quando manuseado (depositado em betoneiras), dispersa uma 

grande quantidade de poeira no ar. No momento em que ocorre a dispersão, o maior 

risco está no tamanho da partícula (que pode ser inalado) e em sua composição (em 

contato com a pele). Basicamente, o material é formado por álcalis, ou seja, uma 

mistura de argila e calcário – rocha de carbonato de cálcio – também conhecido como 

farinha. Mais especificamente, na composição dos cimentos mais comuns contém 

Óxido de Cálcio (CaO), Sílica (SiO2), Alumina (Al2O3), Óxido férrico (Fe2O3), 

Anidrido sulfúrico (SO3), Óxido de magnésio (MgO), Óxido de potássio (K2O), Óxido 

de sódio (Na2O) e Cloro (Cl) (SCHLOTTFELDT, 2012). 

Na figura 01 é possível ver as partículas de cimento dispersos no ambiente, tais 

partículas contem produtos químicos que podem ser inalados. 
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Figura 01 -  Abastecimento da Betoneira para a confecção do concreto 

 

 
Fonte:  O autor (2019) 

 

1.3.1  Limites de Tolerância 

 
Substâncias químicas diferentes podem causar danos diferentes à saúde e 

algumas causam mais danos do que outras. Alguns efeitos surgem na hora, outros 

levam anos para se manifestar. Todos devem ser controlados, mas as substâncias 

que causam problemas mais sérios precisam de controles mais rígidos (RIBEIRO, 

2011). 

A concentração ambiental de uma determinada substância, dentro dos limites 

de tolerância, não deve ser indicada como nível seguro de exposição para todos os 

trabalhadores, por todo o tempo. Não é um nível de exposição abaixo do qual 

seguramente não ocorreriam danos à saúde. Segundo a pesquisadora, os 

monitoramentos ambientais devem ser usados, principalmente, como avaliação das 

medidas de controle coletivas e individuais, fornecendo dados para estudos 
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epidemiológicos sobre a exposição dos trabalhadores. Os controles devem reduzir a 

exposição ao máximo possível dentro da tecnologia de proteção tecnicamente 

disponível (ARCURI, 1990). 

De acordo com Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e Operações 

Insalubres - (MTE, 2018) observamos os ‘Limites de Tolerância para Poeiras 

Minerais’, destacando os Asbestos, o Maganês e seus compostos e a Sílica livre 

Cristalizada. As operações – serviços e atividades – caracterizadas pela dispersão de 

poeira de silicatos são consideradas insalubres de grau máximo. 

1.4  RISCOS DO MANUSEIO DO CIMENTO 

 
Os riscos causados na manipulação do cimento sem a segurança devida 

podem ocasionar a dermatose, dermatite de contato por irritação. O cimento, a massa 

de cimento ou concreto, quando em contato frequente com a pele de muitos 

trabalhadores da construção civil, pode causar o ressecamento, irritação ou o 

ferimento das mãos, dos pés ou qualquer local da pele onde a massa de cimento 

permanecer por certo tempo e ainda produzir reações alérgicas, dependendo do 

contato do cimento com certas partes do corpo (CHAVES,2010). 

As poeiras podem geralmente causar danos nos pulmões e nas vias 

respiratórias, mas alguns tipos específicos podem causar cancro. As doenças mais 

importantes associadas à inalação de poeiras perigosas são as seguintes: 

· Pneumoconiose benigna:  Doença provocada quando poeiras aparentemente 

inofensivas são inaladas e depositadas nos pulmões de tal forma que passam a 

ser visíveis através de raios X. Não causam danos no tecido pulmonar e, por 

conseguinte, a doença não é incapacitante. Trata-se de uma perturbação mais 

frequentemente associada a poeiras de metais como o ferro e o estanho. 

· Pneumoconiose: Denominação coletiva para um grupo de doenças pulmonares 

crônicas provocadas pela inalação de poeiras que contêm minerais específicos. 

O termo inclui uma série de doenças cujo nome advém das poeiras que as 

causaram. As mais conhecidas são as seguintes: asbestose (de poeiras de 

amianto); silicose (de poeiras de sílica); talcose (de poeiras de talco). 

· Pneumonite: Inflamação dos tecidos pulmonares ou dos bronquíolos 

essencialmente provocada pela inalação de poeiras contendo metais. Os 

sintomas são semelhantes à pneumonia, mas o nível de gravidade varia, 
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dependendo do metal inalado. As causas mais comuns são as poeiras de cádmio 

e de berílio (SAMANCTA,2012). 

 

Figura 02 – Pulmão de uma pessoa com Silicose 

 
Fonte: Schlottfeldt (2014) 

 

1.5  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

A utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) traz para o 

trabalhador não só a segurança no desenvolvimento da tarefa como ajuda a executar 

suas atividades com maior performance (CUNHA, 2009). Os trabalhadores devem 

utilizar sempre luvas e botas adequadas, nunca utilizar o agitador de concreto sem 

proteção individual, como óculos de segurança, luvas, botas e capacete (CUNHA 

apud ZULLI, 2012). 

Segundo a Norma Regulamentadora 6 - Equipamento de Proteção Individual - 

EPI – (MTE, 2018) que faz a referência ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

corresponde ao empregador: cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 

regulamentares sobre Segurança e Saúde no Trabalho; fornecer aos empregados, 

gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento; tornar obrigatório o uso do EPI; substituir, imediatamente, o EPI 

danificado ou extraviado; higienizar e realizar manutenção periódica do EPI.  

Já ao empregado corresponde: observar as Normas de Segurança do 

Trabalho; usar o EPI fornecido pela empresa para a 35 finalidade a que se destina; 

responsabilizar-se por seu armazenamento e conservação; comunicar à área de 
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segurança diretamente, ou pelo encarregado ou mestre de obras, quando o EPI se 

torna impróprio para o uso. 

 

Tabela 02 – Tipos de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para evitar o 

contato com o cimento Portland 

 

TIPO DE PROTEÇÃO 
TIPO DE PROTEÇÃO TIPO DE 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI) 

Proteção da cabeça Capacete 

Proteção dos olhos e face 

Óculos 

Protetor facial 

Proteção respiratória Respirador purificador de ar 

Proteção dos membros superiores Luva 

Proteção dos membros inferiores Calçado 

Fonte: Norma Regulamentadora NR 06 (2018) 
 

Na Figura abaixo encontra-se um esquema de um trabalhador com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e as possíveis doenças que eles previnem: 

 
Figura 03 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Fonte: Reis (2012) 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 
O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, em 

livros, normas técnicas e materiais disponíveis da internet sobre a Normas 

Regulamentadoras, composição do cimento e os equipamentos de segurança para o 

manuseio. 

Com base no referencial teórico foi realizado um estudo de caso em uma fábrica 

de laje treliçada, encontrando os pontos dos riscos químicos propondo condições de 

diminuição ou neutralização dos riscos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 AGENTE DE RISCO: CIMENTO 

 

Através da observação do funcionamento de uma empresa de confecção de 

lajes pré-moldadas foi realizado o estudo das condições de trabalho, onde o contato 

com o cimento é diário entre os funcionários que atuam direta ou indiretamente na 

confecção das mesmas.  

Para melhor caracterizarmos, consideram-se agentes – de risco – químicos as 

substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do 

trabalhador sejam por inalação, através das vias respiratórias, sejam sob a forma de 

poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, por absorção dérmica (através 

da pele) ou por ingestão. Segundo Costa apud Schlottfeldt (2014), estes agentes 

podem gerar efeitos mutagênicos, carcinogênicos, teratogênicos, organotóxicos e 

imunotóxicos no organismo. 

O cimento pode provocar doenças respiratórios e também de pele, por exemplo 

as pneumoconioses e dermatite, pois este é composto por diversos agentes químicos, 

entre eles a sílica. Pode acarretar também condições alérgicas aos trabalhadores 

devido a poeira inerte que fica dispersa no ambiente. 

 

Figura 04 – Dermatite na mão do trabalhador da produção 

 
Fonte: O autor (2019) 
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3.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

 
A forma física de um produto químico determina como ele se dispersa no 

ambiente. A dispersão ou propagação na atmosfera será determinada pela quantidade 

de poeira produzida, quando a substância se encontra no estado sólido, ou pela 

volatilidade, quando a substância se encontra no estado líquido (RIBEIRO,2011). 

A medida preventiva prioritária para combater os acidentes ou doenças 

relacionadas a atividade laboral, são a eliminação ou redução dos riscos nas suas 

origens. O treinamento é de fundamental importância para que as ações adotadas 

apresentem resultados positivos, pois desenvolvem a conscientização do trabalhador 

diante dos riscos e controles, assumindo uma postura preventiva e tornando a 

exposição a um nível tolerável (CUNHA apud REIS, 2012). 

As propriedades físico-químicas do cimento são indispensáveis para a 

qualidade da obra, por outro lado, elas podem ser perigosas para o organismo 

humano. Não que essa alcalinidade seja assim tão agressiva, porém, propicia 

condições favoráveis para o desencadeamento de reações, como doenças ou alergias 

(CASA E CONSTRUÇÃO, 2017). 

 

3.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

Para evitar o contato com os agentes químicos do cimento, deve-se utilizar os 

equipamentos de proteção individual, como luvas e botas de borracha, máscaras e 

óculos de proteção e vestimentas adequadas. Além de equipamentos de proteção 

coletiva como ventilação do local de trabalho adequada, medidas de higiene pessoal 

e coletiva (lavatórios, chuveiros, vestiários e sanitários); enclausuramento total ou 

parcial do processo de produção. Sendo importante também o uso de creme 

hidratante para a pele.  

Deve-se também fazer a conscientização e o treinamento dos trabalhadores a 

fim de diminuir a ocorrência de doenças relacionadas ao contato com o cimento e, 

ainda elaborar procedimentos a serem seguidos pelos trabalhadores que estão em 

contato direto com o cimento. 

Na figura abaixo podemos verificar que o trabalhador manuseia o saco de 

cimento sem nenhum equipamento de proteção, estando próximo das partículas que 

exalam da betoneira. 
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Figura 05 – Preparo do concreto 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 06 – Partículas dispersas no ar 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Ainda segundo Schlottfeldt, (2014) em situações especiais de contato, por 

exemplo, poderá ocorrer o ingresso do cimento no interior de um EPI – como a bota – 

e, o atrito com a pele, provocaria ulcerações, culminando em necrose. Os cuidados 

devem ser redobrados coma sensibilidade dos olhos: o cimento pode causar irritações 

conjuntivas e até mesmo lesões mais graves e irreversíveis como a cegueira. As 

imagens a seguir exemplificam algumas lesões (dermatites de contato) causadas pelo 

contato com o cimento sem a devida ou correta utilização de equipamentos de 

proteção individual: 

 

3.4 SUGESTÕES PARA ADEQUAÇÃO 

 
Os trabalhadores devem ser orientados pelos técnicos de segurança ou 

superior a utilizarem calçados e roupas adequadas (jamais trabalharem com chinelos, 

sandálias de dedo ou bermudas) (conforme figura 02). Além disso, deve-se evitar 

colocar a boca da calça no interior da bota ou calçado de segurança. 

Quanto aos Equipamentos de Proteção Coletiva - EPCs, vale ressaltar o 

isolamento e sinalização das áreas de riscos, a ventilação exaustora do local, medidas 

de higiene pessoal e coletiva, como lavatórios, chuveiros, vestiários e sanitários e o 

enclausuramento total ou parcial do processo de produção. Vale destacar, ainda, a 

higiene do trabalho através de banhos obrigatórios após o trabalho e a troca diária de 

roupa (limpa) por conta da empresa. É aconselhável o uso de creme hidratante para 

a pele. As medidas de higiene e segurança listadas anteriormente devem ser 

adotadas e praticadas no ambiente de trabalho com o propósito de melhorar a 

qualidade e integridade dos operários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito deste trabalho foi apresentar, as propriedades do cimento que foi 

embasado na pesquisa bibliográfica realizada. A estudo foi capaz de comprovar a 

danosidade da exposição dos trabalhadores aos agentes químicos presentes até 

mesmo na menor partícula de cimento. 

Como foi possível observar, o cimento é um material de grande importância 

para a construção civil. Tendo inúmeros benefícios, porém o seu manuseio pode 

trazer alguns riscos para a saúde se não utilizado os equipamentos de proteção, tanto 

individuas quanto coletivos.  

Também ficou claro que a ocorrência e a intensidade da reação irá depender 

do nível de sensibilidade do organismo em questão, que, obviamente, varia de pessoa 

para pessoa. Mas, via de regra, todo mundo que trabalha com cimento precisa tomar 

alguns cuidados básicos durante sua utilização. 
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ANEXO A – FICHA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI) 
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ANEXO B – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS QUÍMICOS 
 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ (NBR 14725-4:2009) 

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES 

CIMENTO PORTLAND Produto químico preparado CAS 65997-15-1 

 O cimento Portland é constituído basicamente de clínquer portland finamente moído e gesso. Podem, ainda, ser adicionados outros 
 

materiais normalizados dependendo do tipo que se deseja. Pode ter a seguinte composição, conforme a mistura que for preparada: 
EMPRESA: Votorantim Cimentos 

 Componente Faixa de concentração (%) Número CAS 

MARCAS: Votoran, Votoran Branco, Itaú; Poty, Aratú e Tocantins, 
Silicato tricálcico ......................................................................... 20-70 ................................................................................ 12168-85-3 

ENDEREÇO: vide item 17 desta ficha Silicato dicálcico .......................................................................... 10-60 ................................................................................ 10034-77-2 
Ferro-aluminato de cálcio ............................................................ 5-15 ................................................................................. 12068-35-8 

TELEFONE EMERGENCIA: 0800 701 98 98 Sulfato de cálcio.......................................................................... 2-10 ................................................................................. vários 
Aluminato tricálcico ..................................................................... 1-15 ................................................................................. 12042-78-3 

 Carbonato de cálcio..................................................................... 0-5 ................................................................................... 1317-65-3 

 Óxido de magnésio ..................................................................... 0-4 ................................................................................... 1309-48-4 

 Óxido de cálcio ........................................................................... 0-0,2 ................................................................................. 1305-78-8 

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Efeitos / Sintomas da exposição Prevenção Aç
ão 

Inalação Exposição à poeira pode causar irritação das vias respiratórias. O efeito 
depende do grau de exposição. 

Exposição repetida e prolongada pode causar tensão no tórax, tosse, danos 
ao pulmão. 

Trabalhar em ambiente ventilado, de preferência com uso de máscaras 
ou sob outro tipo de exaustão. Caso haja possibilidade de 
concentrações inaceitáveis de poeira no ar, e não seja possível a 
utilização de proteção coletiva eficiente, deve ser elaborado um 
programa de proteção respiratória, de acordo com a Instrução 
Normativa no 1 de 11/04/1994 do MT. 

Remover a pessoa para local fresco e arejado. Procure 
assistência médica. 

Pele A pasta de cimento apresenta um pH elevado podendo irritar a pele em caso 
de contato prolongado. O contato repetitivo com o pó pode causar eczema. 

Evitar contato com a pele. Usar roupas e luvas resistentes à abrasão e 
materiais alcalinos. 

Não usar cremes nas mãos no lugar de luvas. 

Lavar imediatamente com bastante água corrente e sabão, por 
pelo menos 15 minutos. Remover toda roupa contaminada, 
principalmente com cimento úmido, para evitar contato com a 
pele. Procurar assistência médica. 

Olhos Pode ocorrer irritação, queimadura e danos na córnea. 

Exposições a longo prazo podem causar queima química ou ulceração dos 
olhos. 

Usar óculos de proteção. Não devem ser utilizadas lentes de contato. Lavar imediatamente com bastante água, por pelo menos 15 
minutos. Assegurar que as pálpebras estejam abertas e que os 
olhos se movam por todas as direções. Procurar assistência 
médica. 

Ingestão Pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago. A 
ingestão de grandes quantidades pode causar problemas intestinais e 
possível formação de agregado sólido no estômago e intestino. 

Não fumar, beber ou comer no ambiente de trabalho. Lavar as mãos 
antes das refeições. Evitar todas as práticas de trabalho que possam 
permitir o contato com a boca. 

NÃO PROVOCAR VÔMITO. Fornecer bastante água ou leite. 
Procurar assistência médica. 

Meio 
Ambiente 

O cimento não apresenta risco ao meio ambiente. Evitar descarte do cimento no esgoto e nas águas de superfície (rios, 
córregos e lagos) 

Dispor o material para reciclagem ou alocar em aterro sanitário 
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5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

O cimento não é inflamável. Todas as Limpar todo o derramamento deste material para evitar levantamento de Manuseio Armazenamento 

medidas de extinção são utilizáveis nos casos de 
incêndio nas proximidades. 

poeira e coletar em recipientes apropriados. 

O cimento endurecido pode ser eliminado como resíduo inerte. 
Manusear com cuidado. 
Evitar contato direto com a pele. 
Evitar geração de poeira. 

Estocar em locais secos, protegidos de umidade e 
água, e produtos químicos que possam provocar 
reações perigosas. Manter os recipientes bem 
fechados e protegidos de danos. 

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Valores limites de exposição 10mg/m3, concentração média de 8 horas. Utilizar exaustores para manter o nível de poeira abaixo dos limites de exposição em locais de trabalho com ventilação fraca e empoeirados. 

Proteção respiratória: Em condições normais nenhuma proteção 
respiratória é requerida. Usar proteção respiratória em condições com alta 
concentração de poeira. 

Proteção para os olhos: Usar óculos normais ou óculos de proteção para prevenir 
contato com os olhos. Não é recomendado usar lentes de contato ao manusear 
este produto em condições com alta concentração de poeira. 

Proteção para a pele: Usar luvas impermeáveis, botas e 
roupa protetora para evitar contato com a pele. 

9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS - Estado físico: Sólido (na forma de pó fino), Sem Cheiro, Cores: Cinza, Branco, Gelo ou Canela. 

pH em Solução Aquosa .................12 ≤ pH ≤ 14 
Ponto de Ebulição .........................Não Aplicável 
Ponto de Fusão .............................Não Aplicável 
Massa Específica Absoluta ............2,8 ≤ gr ≤ 3,2 g/cm3 a 20oC 

Pressão de vapor (mm Hg) .................................... Não Aplicável 
Solubilidade em água ............................................ até 1,5g/l a 20oC 
Densidade relativa do vapor a 20oC ....................... Não Aplicável 
Ponto de Fulgor (vaso fechado) ............................. Não Aplicável 
Massa Específica Aparente .................................... 0,9 a 1,2 g/cm3 a 20oC 

Temperatura de auto-ignição ................................................... Não Aplicável 
Limite de explosividade, % vol no ar ......................................... nenhum 
Velocidade de evaporação (acetato de butila = 1) .................... Não Aplicável 
Coeficiente de partição octamol / água .................................... Não Aplicável 
Taxa de evaporação .................................................................. Não Aplicável 

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE - Produto Estável 

Condições a evitar: Umidade durante estocagem Substâncias incompatíveis: nenhuma 

Necessidade de aditivos para evitar reações perigosas: nenhuma Produtos perigosos da decomposição: nenhum 

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Ver itens 3 e 4. 

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS - Não reconhecida toxicidade às plantas ou animais 

Mobilidade: Nenhuma Persistência/Degradabilidade: Os componentes do cimento endurecidos são insolúveis 

Bioacumulação: Nenhuma Comportamento esperado: Em caso de derramamento em meio úmido ocorre aumento do pH da água (mais básico) 

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Pequenas quantidades de material podem ser dispostas como resíduo comum ou devolvida ao recipiente para uso posterior se não estiver contaminada. Após o endurecimento o cimento pode ser eliminado como resíduo 
inerte. Dispor as embalagens utilizadas em aterro sanitário ou incinerador. Caso haja regulamentação específica na região deve-se utilizá-la. 

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

O Cimento Portland não é considerado produto químico perigoso, portanto não se aplicam códigos e classificações para transporte terrestre, fluvial, marítimo ou aéreo. 

 


