
 FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico 

Produto: Poli Óxido de Cloro e Silício (POCS) 

FISPQ nº: 0001 Revisão nº: 5 Data: 12/2021 

 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - 17º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP. 
1 

 
 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome do Produto: POLI ÓXIDO DE CLORO E SILÍCIO (POCS). 

Principais usos do produto diluído: Produto com alto poder oxidativo indicado para: 
tratamento de água potável, tratamento de água 
industrial e tratamento de ar (odores). 

Químico Responsável: Otávio Rafael Duarte  

CRQ 95279 - IV Região. 

Nome da empresa: OXCLOR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 

CNPJ: 41.932.244/0001-90 

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1726 - 17º andar 

Itaim Bibi – São Paulo - SP 

Telefone da Empresa: +55 11 2424 3914 

Telefone para emergências: CEATOX 0800 722-6001 

E-mail: contato@oxclor.com 

Site: www.oxclor.com 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

 

Classificação da substância: Produto químico não considerado perigoso de acordo 
com ABNT NBR 14725-2. 

Elementos de rotulagem: Em conformidade com Norma ABNT NBR 14725-2. 

Efeitos adversos a saúde humana: Típico de produtos oxidantes. 

Inalação: O vapor do produto concentrado pode causar irritação 
do muco e das membranas das vias respiratórias (nasal 
e garganta). Pode provocar irritação e danos à boca, 
garganta e estômago. Severa e longa exposição do 
produto concentrado pode causar irritações aos 
pulmões. 

Contato com a pele: Não causa irritação. Dermatologicamente testado. 

 
 

mailto:contato@oxclor.com
http://www.oxclor.com/
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Contato com os olhos: Pode causar irritação se aplicado em concentrações 
elevadas. 

Ingestão: Em concentrações elevadas pode causar dano aos 
dentes, mucosas da boca, tubo digestivo e estômago. 

Perigos específicos: Ao ser inalado em altas concentrações pode causar 
danos ao pulmão. 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT 14725 Parte 2 2009 – Adoção do Sistema 
globalmente harmonizado para a classificação e 
rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 

Visão Geral de emergência: Líquido  transparente amarelo. 

Odor característico.  

Em altas concentrações provoca irritações aos olhos, 
trato digestivo e sistema respiratório. 

Outros perigos que não resultam em 
classificação: 

Não apresenta 

Elementos apropriados para 
rotulagem: 

Não aplicável. 

Pictogramas: 

  

Sensibilizante respiratório e dérmico quando 
concentrado.  

Não é perigoso ou provoca danos à saúde quando 
diluído nas concentrações recomendadas. 

Palavras de advertência: Produto concentrado.  

 

Frases de Perigo: Não perfure a embalagem durante o uso. 

Risco de segurança: Não é classificado como inflamável. Produto químico 
não considerado como perigoso de acordo com a 
Diretiva ABNT 14725-2. 

Outras informações: Não classificado como perigoso para armazenagem e 
transporte. 
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3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 
 

 

Nome químico comum: DIÓXIDO DE CLORO 

Nome químico da composição: Poli Óxido de Cloro e Silício. Dióxido de Cloro, Dióxido 
de Silício e Carbonatos. 

Fórmula química: (ClO2 + SiO2)n  

Concentração comercial: 20.000 ppm 

Percentual de concentração: 80% - Água Desmineralizada – H2O – CAS: 7789-20-0 

15% - Dióxido de Cloro – ClO2 - CAS: 10049-04-4 

3% - Dióxido de Silício –SiO2 – CAS: 7631-86-9 

2% - Carbonato de Cálcio – CaCO3 – CAS: 471-34-1 

 

Substâncias incorporadas por associação de gases em 
meio líquido. 

Em sua forma final produto se apresenta como uma 
solução coloidal estabilizada. 

 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS (PRODUTO CONCENTRADO) 
 

 

Informamos a seguir os procedimentos a serem administrados quando ocorrer necessidade de 

tomada de ações de primeiros socorros decorrentes de exposição indevida ao produto 

concentrado: 

 

Inalação Remover a pessoa da área contaminada para um local 
arejado, lave o nariz e a boca com bastante água. 

Procurar socorro medico, caso necessário. 

Contato com a pele: Lavar com água corrente. 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água corrente, por no mínimo 
15minutos, mantendo as pálpebras abertas e fazendo 
leves movimentos circulares do globo ocular, para 
assegurar a lavagem da superfície inteira do olho. 
Remover lentes de contato, se existentes. Procurar 
atendimento médico caso necessário. 
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Ingestão: Não provocar vômito. Fazer a administração de 
grandes quantidades de água. Procurar socorro 
médico caso necessário. 

Ações que devem ser evitadas: Não provocar vômito. Não dar leite para a vítima 
beber. Não usar Bicarbonato de sódio ou outros 
antiácidos. 

EPI para o prestador de socorros: Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
indicados (máscaras, óculos, luvas, aventais, botas e 
demais itens exigidos pela profissão de socorrista). 

Notas para o médico: O tratamento sintomático, o alívio imediato e efetivo 
dos sintomas é o objetivo principal. 

 
 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIOS 
 

Meios de extinção apropriados: O produto não é inflamável ou combustível. 

Meios de extinção não 
recomendados: 

Alguns agentes químicos de extinção podem reagir 
com este produto. Não utilizar agentes de extinção de 
tipo pó químico que contenham compostos de amônia. 

Perigos específicos referentes às 

medidas: 

Não inflamável sob condições normais de uso. Durante 
o incêndio, gases irritantes e tóxicos podem ser 
gerados através da decomposição térmica ou 
combustão. 

Proteção das pessoas envolvidas 

no combate a incêndio: 

Os bombeiros devem utilizar equipamento de 
proteção adequado e aparelho de respiração individual 
com máscara de face total, caso de modo de pressão 
positiva. 

Métodos especiais de combate a 
incêndio: 

Combata o fogo a distância segura. Mova os 
recipientes da área do incêndio se for seguro fazê-lo. 

Spray de água pode ser utilizado no resfriamento do 
equipamento exposto ao calor e chamas. 
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Proteção dos Bombeiros: Usar aparelho autônomo de respiração, de pressão 
positive, e vestuário de proteção de combate a 
incêndios (incluindo capacete de combate a incêndio, 
casaco, calças, botas e luvas). Para a utilização de um 
equipamento de proteção na fase de limpeza posterior 
ao incêndio (ou em outras situações distintas do 
incêndio) consultar as seções correspondentes nesta 
ficha de Segurança com máscara autônoma. 

 
 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

 

O Poli Óxido de Cloro e Silício não é inflamável ou combustível, porém o contato com 

ácidos gera reações com liberação de Cloro. 

 

Precauções pessoais: Nunca se aproxime de um vazamento com vento 
frontal. Sempre se posicione perperdiculamente em 
relação ao vazamento e contrário a direção do vento. 

Procedimento da inalação e contato 
com pele, mucosas e olhos: 

Utilizar EPI. Lavar a região com água em abundância e, 
no caso de ingestão, beber água em grande quantidade 
e procurar atendimento médico. 

Controle de poeira: Não aplicável. 

Precauções com o meio ambientes O produto Poli Óxido de Cloro e Silício (POCS) 
concentrado ou diluído não causa nenhum dano às vias 
aquáticas ou qualquer meio ambiente onde se 
pretenda aplicar o produto. Produto seguro para 
aplicação direta em mananciais, efluentes ou esgoto. 

Diferenças na ação de grandes e 
pequenos vazamentos: 

Confine o líquido em um dique de contenção longe do 
derramamento para posterior destinação apropriada. 
Pode ser utilizada neblina d’água para conter a 
dissociação do produto. 
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

 

Manuseio: Com EPI apropriados, seguindo as instruções na 
embalagem do produto deve-se: abrir a área picotada, 
colocar a válvula no encaixe, conectar a mangueira no 
dispensor, engatar o dispensor na válvula e girar para 
liberar o uso do produto. 

Não perfurar a embalagem do produto. 

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

De modo geral, todas as pessoas que venham a ter 
contato com o produto devem portar e usar EPI 
durante todo o período de manuseio do mesmo. 

Precauções para manuseio: Não coma, beba ou fume durante o manuseio do 
produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, 
fumar ou ir ao banheiro. 

Condições de armazenamento 

seguro: 

Armazenar em local bem ventilado, longe da luz solar. 

Mantenha o recipiente bem fechado. 

Prevenção de incêndio e explosão: Produto não inflamável. 

Condições adequadas: O armazenamento deve ser em local fresco, livre da luz 
e se possível refrigerado. O produto deve estar sempre 
bem fechado longe de fontes de calor e ignição. 
Manter fora do alcance das crianças. Manter na 
embalagem original. Manter longe de materiais 
incompatíveis. Nunca perfurar a embalagem. 

 
 

 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de controle específicos:  

Limites de exposição ocupacional: Poli Óxido de Cloro e Silício: 5.000ppm. 

Medidas de controle de engenharia: A qualidade dos materiais e o layout são fatores 
importantes para se trabalhar de forma segura. 

Indicadores biológicos: Não existe. 
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Equipamento de proteção individual apropriado: 

Proteção respiratória: A proteção respiratoria é obrigatória se as 
concentrações de exposição excederem o TLV. Nestes 
casos são recomendados respiradores com aprovação 
NIOSH. Um respirador purificador de ar aprovado pelo 
NIOSH/MSHA com cartuchos químicos apropriados, ou 
um respirador com pressão positiva podem ser usados 
para reduzir a exposição. Utilizar aparelho de 
respiração autônomo para a entrada em espaços 
confinados, em outras áreas mal ventiladas ou em 
áreas de limpeza de grandes derramamentos. Deve-se 
obter a orientação de especialistas em proteção 
respiratória. Use equipamento de proteção pessoal 
válido e com certificado de aprovação (C.A.) emitido 
pelo Ministério do Trabalho. 

Proteção das mãos: Usar luvas resistentes a produtos químicos de borracha 
butílica, nitrílica, Neoprene ou outras luvas de 
proteção adequadas.  

Proteção dos olhos: Recomenda-se usar óculos de ampla-visão contra 
respingos de substâncias químicas. Um protetor total 
facial pode ser necessário em caso extremo. Não usar 
lentes de contato. 

Proteção do corpo: Avental de plástico ou PVC. Quando houver risco de 
derramamentos, utilizar botas de borracha ou PVC de 
cano médio ou longo. 

 
 

 

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Estado físico: Líquido - gás dissolvido em água 

Cor: Solução amarelada, gás proveniente da dissociação 
esverdeado. 

Odor: Característico 

pH: Entre 4,0 e 5,0 

Ponto de ebulição: 98oC 

Ponto de fulgor: Não aplicável 
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Taxa de evaporação: Não avaliado 

Inflamabilidade: Não inflamável 

Pressão de vapor: 17,5 mm Hg (20 o C) 

Densidade do gás: 2,4 g / cm3 (em relação ao ar = 1 g/cm3) 

Densidade relativa: Não avaliado 

Solubilidade em água: 10 g / l (15 o C) 

Temperatura de decomposição: No momento do contato 

Viscosidade: Não avaliado 

 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

 

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura 
e pressão. 

Condições a serem evitadas: Temperatura elevadas, fontes de luz UV, misturas de 

materiais orgânicos. 

 
 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

 

A toxicologia do produto aplica-se quando tratamos do gás puro e não sobre o produto 

diluído. As informações abaixo somente se aplicam ao produto dissociado no estado gasoso. 

Não se aplicam diretamente ao produto comercializado pela OXCLOR INDÚSTRIA QUÍMICA 

LTDA. 

Toxidade aguda: LD50 (oral, rato) = 39 – 113mg/Kg 

Toxidade crônica: Pode causar bronquites, pneumonia e edema 
pulmonar. 

Estabilidade química: Produto estável com forte poder oxidante. 

Dados de sensibilidade: Em altas concentrações o produto pode 
eventualmente conduzir a danos nos pulmões e 
dentes. 
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Teratogênese: Estudos sobre efeitos teratogênicos conduzidos em 
ratos, expostos a 500 ppm de dióxido de cloro na água 
potável, não constataram aumento na taxa de má 
formação fetal. A partir de estudos realizados, a EPA 
(2000) não classifica o dióxido como carcinogênico 
humano. 

Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Não espera ser mutagênico em seres humanos. De 
acordo com os critérios de classificação do Sistema 
Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este 
produto não é considerado um mutagênico de células 
germinativas. 

Carcinogenicidade: Não é um carcinogênico conhecido. De acordo com os 
critérios de classificação do Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos (GHS) da ONU, este produto não é 
considerado carcinogênico. 

Toxicidade à reprodução: Não esperado ter outros efeitos reprodutivos. De 
acordo com os critérios de classificação do Sistema 
Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este 
produto não é considerado tóxico para a reprodução. 

Toxicidade sistêmica para certos 
órgãos-alvo - exposição única: 

Este material não é classificado como perigoso 
segundo o Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). 
Classificação: Toxicidade específica em órgão alvo - 
exposição única. - Categoria 3. Pode causar irritação 
leve ao trato respiratório. 

Perigo por aspiração: De acordo com os critérios de classificação do Sistema 
Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da ONU, este 
produto não é considerado um risco para aspiração. 

Dados toxicológicos: Nenhum dado disponível sobre o próprio produto. 

Vias de exposição: Inalação;  

Contato com a pele;  

Contato com os olhos;  

Ingestão. 
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Principais sintomas da exposição aguda: 

Inalação: Pode provocar irritação no nariz, garganta e trato 
respiratório. Os sintomas podem incluir tosse, 
engasgos e chiado no peito (acúmulo de fluido). 

Contato com a pele: O contato direto com a pele não provoca queimaduras, 
ulcerações ou cicatrizes, produto seguro em contato 
direto com a pele e testado dermatologicamente. 

Ingestão: Em casos de ingestão indesejada do produto 
concentrado, pode provocar queimaduras químicas 
leves na boca, garganta, esôfago e estômago. Os 
sintomas podem incluir desconforto, dores 
abdominais, vômito e mal-estar. 

Possíveis efeitos crônicos à saúde: Não é esperado nenhum efeito crônico ou de risco à 
saúde e sanidade humana. 

Outros perigos importantes: Nenhum conhecido. 

Efeitos específicos: Produto com alto poder oxidante. 

Substâncias sinérgica: Não disponível. 

 
 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

 

Estabilidade química 

Degradabilidade: Nenhum dado relatado sobre o produto. 

Potencial bioacumulativo: Formação de clorato, clorito e cloreto, todos 
rapidamente dissolvidos em água. 

Permeabilidade no solo: Nenhum dado relatado sobre o produto. 
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13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 

 

Produto: Diluir a solução de Poli Óxido de Cloro e Silício (POCS) 
em quantidade de água a ser tratada de acordo com as 
exigências e normas vigentes (Resolução Normativa 
Portaria GM/MS n°888). Consultar as regulamentações 
municipais, estaduais e federais no tratamento de 
grandes volumes. 

Embalagem usada: Embalagem descartável e reciclável. Proibida a 
reutilização da embalagem. 

 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Regulamentação Nacionais e internacionais: 
 

Regulamentação Nacionais e internacionais 

Terrestre:  

Número ONU: Não classificado. 

Nome apropriado para embarque: N.A. 

Classe de risco: N.A. 

Número de risco: N.A. 

Grupo de embalagem: N.A. 

  

Resolução N 5232, de 14 de dezembro de 2016, Agência nacional de transporte terrestre (ANTT). 

Complementares ao regulamento terrestre do transporte de produto perigosos e de outras 
providências. 
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Hidroviários:  

Número ONU: Não classificado. 

Nome apropriado para embarque: N.A. 

Classe de risco: N.A. 

Número de risco: N.A. 

Grupo de embalagem: N.A. 

DPC - Diretoria de Portas e Costas (transporte em 
Águas Brasileiras). 

Normas de Autoridade Marítimas (NORMAN). 

NORMAN 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar 
Aberto. 

NORMAM 02/ DPC: Embarcações empregadas na Navegações interior. 

IMO (International Maritine Organization) 
(Organização Marítima Internacional). 

 

Aéreo:  

Número ONU: Não classificado. 

Nome apropriado para embarque: N.A. 

Classe de risco: N.A. 

Número de risco: N.A. 

Grupo de embalagem: N.A. 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução 
Nº 129 de 8 de dezembro de 2009. 

RBAC nº 175- (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) 

- Transporte de Artigos Perigosos de Aeronaves Civis.  

IS Nº 175001- Instrução sublimentar- IS. 

ICAO - Internacional Civil Aviation Organização 
(Organização da Avaliação Civil Internacional) Doc 
9284- NA/ 905 IATA- Internacional Air Transport 
Association (Associação Internacional de Transporte 
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Aéreo). 

Perigos ambientais: Esta substância não é classificada como perigosa para 
o meio ambiente. 

Precauções especiais para uso: Não há informações disponíveis. 

Transporte a granel de acordo com o anexo II do 
Marpol e código IBC: Não há dados disponíveis. 

NCM: 2828.90.11 

Este produto não está sujeito a legislação especial, por não ser inflamável, tóxico, corrosivo e 
não constitui carga perigosa. 

Enquadra-se nas normas gerais para transporte. 

 

Requerimentos do transporte brasileiro: 

Decreto Lei no 96.044 de 18.05.88: Regulamentação do Transporte Rodoviário de Produtos 

Perigosos. 

Resolução 5232/16: Instrução Complementar aos Regulamentos do Transporte Terrestre 

de Produtos Perigosos. 

NBR 7500: Símbolos de riscos e manuseio par ao transporte e armazenagem de materiais. 

NBR 7501: Terminologia: Transporte de produtos perigosos. 

NBR 7503: Ficha de emergência para o transporte de produto perigoso - Características e 

dimensões e preenchimento 

NBR 9735: Conjunto de equipamentos para emergência no transporte rodoviário de produtos 
perigosos 

NBR 15481: Transporte rodoviário de produtos perigosos - Requisitos mínimos de segurança. 
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Regulamentações específicas para o produto químico: 

Decreto – Lei nº 2.063 de 06/10/83 – Valor máximo de multas. 

Lei nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Decreto nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o regulamento para transporte de Produtos Perigosos 
- RTPP. 

Decreto nº 1.797 de 25/01/96 – Dispõe sobre a execução do acordo de alcance parcial para a 
facilitação do transporte de produtos perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 
30 de dezembro de 1994. 

Decreto nº 2.866 de 08/12/98 – Dispõe sobre a execução do primeiro protocolo adicional ao 
acordo de alcance parcial para a facilitação do transporte de produtos perigosos – infrações e 
multas. 

Decreto nº 3.179 de 21/09/99 Dispõe das sanções aplicáveis as condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente (regulamenta a lei nº 9.605/98). 

Decreto nº 4.097 de 24/01/02 – Altera os artigos 7o e 19o dos regulamentos para os transportes 
rodoviários e ferroviários de produtos perigosos, aprovados pelo decreto nº 96.044 de 18/05/88 
e decreto nº 98.973 de 21/02/90 respectivamente. 

Resolução 5232/16 – ANTT – Instruções complementares ao RTPP – classificação e relação dos 
produtos perigosos. 

Resolução 701/04 – ANTT – Altera a resolução 420/04 da ANTT. 

Resolução 1644/06 – ANTT – Altera a resolução 420/04 e a resolução 701/04 da ANTT. 

Portaria nº 349/02 – MT – Aprova as instruções para a fiscalização do transporte rodoviário de 
transporte de produtos perigosos no âmbito nacional. 

Portaria 168 do CONTRAN – Dispõe sobre os cursos de treinamento específico e complementar 
para condutores de veículos rodoviários transportadores de produtos 

perigosos. 

NBR–7500:2018 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos. 

NBR–7501:2011 – Transporte terrestre de produtos perigosos – terminologia. 

Revisão: 09 Data: 13/09/2018 Página: 12 de 13 

NBR–7503:2018 – Ficha de emergência e envelope para o transporte de produtos perigosos – 
características, dimensões e preenchimentos. 
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NBR–9735:2017 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte de produtos 
perigosos (EPI, KIT e Extintor). 

NBR – 13221:2017 – Transporte terrestre de resíduos. 

NBR –14064:2015 – Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. 

NBR –14095:2008 – Área de estacionamento para veículos rodoviários de transporte de 
produtos perigosos. 

NBR–14619:2017 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade Química. 

NBR–15480:218 – Transporte rodoviário de produtos perigosos – Plano de ação de emergência 
(PAE) no atendimento de acidente. 

NBR–15481:2017 – Transporte rodoviário de produtos perigosos - Requisitos mínimos de 
segurança. 

NBR–14725-04:2014 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio 
ambiente. 

Parte 3: Rotulagem. 
Parte 4: Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. 

ONU – GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos, Revisão 3. 

Decreto – Lei nº 2.063 de 06/10/83 – Valor máximo de multas. 

Lei nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Decreto nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o regulamento para transporte de Produtos Perigosos 
- RTPP. 

Decreto nº 1.797 de 25/01/96 – Dispõe sobre a execução do acordo de alcance parcial para a 
facilitação do transporte de produtos perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 
30 de dezembro de 1994. 

Decreto nº 2.866 de 08/12/98 – Dispõe sobre a execução do primeiro protocolo adicional ao 
acordo de alcance parcial para a facilitação do transporte de produtos perigosos – infrações e 
multas. 

Decreto nº 3.179 de 21/09/99 Dispõe das sanções aplicáveis as condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente (regulamenta a lei nº 9.605/98). 

Decreto nº 4.097 de 24/01/02 – Altera os artigos 7o e 19o dos regulamentos para os transportes 
rodoviários e ferroviários 

  



 FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico 

Produto: Poli Óxido de Cloro e Silício (POCS) 

FISPQ nº: 0001 Revisão nº: 5 Data: 12/2021 

 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - 17º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP. 
16 

Regulamentações adicionais: 

IATA: Associação de Transporte Aéreo Internacional - Regulamentações de Mercadorias 

Perigosas 

Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas 

 

• Terrestre 

ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre 
 
 

• Hidroviário 

IMDG – Código Internacional de Transporte Marítimo de Substâncias Perigosas 

IMO – Organização Internacional Marítima 

ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário 
DPC – Departamento de Portos e Costas 

 
 

• Aéreo 

IATA – Associação International de Transporte Aéreo 

DAC – Departamento de Aviação Civil 
 

 
 
 

 

15 - REGULAMENTAÇÕES: 

 

Regulamentações para o produto 
químico: 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de junho de 1988 

Normas ABNT- NBR 14725- Parte 4:201. 
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16 – LEGENDAS E ABREVIATURAS 
 

 
 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AIHA: Associação Americana de Higiene Industrial 

CAS: Serviços Abstratos de Substâncias Químicas 

HSDB: Banco de Dados de Substâncias Nocivas 

IARC: International Agency for Research on Câncer (Agência Internacional para Pesquisa 

sobre o Câncer) 

Inh: Inalação 
LC: Concentração Letal 

LD: Dose Letal 

N/Ap: não aplicável 

N/Av: não disponível 

PEL: Limite de exposição permissível 
RTECS: Registro dos Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas 

STEL: Limite de Exposição de Curto Prazo 

TLV: Treshold Limit Value (Concentração Limite de Exposição) 
TWA: Time Weight Average (concentração média ponderada no tempo para uma jornada 
completa de 8 horas) 
WEEL: Nível de Exposição Ambiental Permitida. 
OSHA – Occupational Safety and Health Administration 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 

ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygiene 

TLV – Threshold Level Value 

PEL – Permissible Exposure Level 

LT – Limite de Tolerância 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

NR – Norma Regulamentadora 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR – Norma Técnica Brasileira 

Demais códigos, estão citados no texto após os respectivos. 
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17 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
 

1. MSDS - Material Safety Data Sheet da Occidental Chemical Corporation 

2. Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim) - Agosto/1998 

3. Manual de Produtos Químicos Perigosos da CETESB 

4. NIOSH Manual of Analytical Methods 

5. NR – 15 (MTE) 

6. Manual de Autoproteção para o Manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos (PP10) - 12ª Edição, 2014 

7. NBR-14725 - da ABNT, versão corrigida 2 de Outubro/2012 (GHS) Ficha de Informações 

de Segurança de Produto Químico do fabricante. 

8. [ESIS] EUROPEAN CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION SYSTEM.  

Disponível em: http://esis.jrc.ec.europa.eu/ Acesso em: Abril de 2012. 
 

 

18 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 

 

Regulamentação / legislação específica em matéria de segurança, saúde e meio ambiente 
para a substância ou mistura: 

 
Convenção sobre segurança no uso de produtos químicos no trabalho (Convenção 170). 

Organização Internacional do Trabalho, 1990. 

Organização Internacional de Normalização - ISO 11014: 2009. 

 
Norma Técnica NBR ABNT 14725-2: 2019 (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 

 
 
  

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
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19 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Informações importantes, mas não 
especificamente descritas às seções 
anteriores: 

Só manuseie o produto após ter lido e compreendido 
a FISPQ. 

Fornecer informações, instruções e treinamento 
adequados para os operadores. 

 

 
 

20 – OBSERVAÇÃO LEGAL IMPORTANTE 
 

 
“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 eximindo os usuários de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do 
transporte do produto.  
Prevalece em primeiro lugar, os regulamentos legais existentes.” 
O usuário será responsabilizado pelo uso, manuseio, transporte ou disposição que não 
atenda a estas legislações. 
 
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimento sobre o manuseio apropriado 
do produto e sob as condições normais de uso de acordo com aplicação específica na 
embalagem qualquer outra forma de utilizar do produto, que envolve a sua combinação com 
outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas são de responsabilidade 
do usuário. O manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de 
seus perigos de seus usuários. 
 

As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de 
várias publicações técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. 
O único propósito deste documento é ser um guia para manuseio apropriado do 
material. É de responsabilidade do usuário determinar a adequação destas informações 
para a adoção das precauções de segurança necessárias. 
Caso necessário contatar com a OXCLOR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 

Recomendações e restrições desta FISPQ, foi preparada com base no conhecimento 
atual do produto químico e fornece informações sobre proteção, segurança, saúde e 
meio ambiente. A ressalva é que o manuseio de qualquer produto químico requer 
conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa utilizadora do 
produto, promover o treinamento de seus funcionários e contratados. 

 


