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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ANCOLIT MA-SOLUÇÃO ÁCIDA 
Nome da empresa: TECNOLITA Industrial Ltda. 

Endereço: Rua Bernardino Martins Filho, nº 55 – Jd. das Bandeiras II – Campinas/SP – CEP 13051-103 

Telefone Contato: (19) 3729-3090 Telefone Emergência: (19) 3729-3090 

Fax: (19) 3729-3080 E-mail: anticorrosivos@tecnolita.com.br  

Ceatox – Centro de Assistência Toxicológica: 0800 – 0148110 – www.ceatox.org.br  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação do GHS: 
Corrosivo para os metais Categoria 1 
Toxicidade aguda - Oral Categoria 3 
Toxicidade aguda – Dérmica Categoria 4 
Toxicidade aguda - Inalação Categoria 4 
Corrosão/irritação à pele Categoria 1B 
Lesões oculares graves / irritação ocular Categoria 1 
Sensibilização respiratória Categoria 1 
Sensibilização à pele Categoria 1 
Perigo por aspiração Categoria 2 
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo Categoria 3 
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico Categoria 4 

Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

 
 
 

Palavras de Advertência: PERIGO 
Frases de Perigo  
H290 – Pode ser corrosivo para os metais.  
H301 – Tóxico se ingerido 
H312 – Nocivo em contato com a pele 
H332 – Nocivo se inalado 
H314 – Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. 
H318 – Provoca lesões oculares graves. 
H334 – Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. 
H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele. 
H305 – Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. 
H402 – Nocivo para os organismos aquáticos. 
H413 – Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos. 
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Frases de precaução  
Prevenção:  
P234 – Conserve somente no recipiente original. 
P260 – Não inale os gases/névoas/vapores. 
P264 – Lave as mãos cuidadosamente, após o manuseio. 
P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. 
P271 – Utilize ao ar livre ou em locais bem ventilados. 
P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. 
P273 – Evite a liberação para o meio ambiente. 
P280 – Use luvas de proteção e avental de borracha/roupa de proteção/óculos de proteção/máscara semifacial 
contra fazes ácidos e vapores orgânicos. 
Resposta:  
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. 
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 
contaminada. Lave a pele com água, tome um banho. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso num 
posição que não dificulte a respiração. 
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários 
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. 
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: CEATOS – 0800-722-6001. 
P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. 
P390 – Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais. 
Armazenamento: 
Mantenha o produto em local seco e arejado, protegendo-o da umidade. 
Mantenha-o em sua embalagem original. 
P405 – Armazene, preferencialmente, em local fechado a chave. 
Disposição: 
P501 – Descarte o conteúdo/recipiente como resíduo perigoso. 

Outros riscos: 
Não disponível. 

 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

Ácido muriático, 
cloreto de 

hidrogênio, ácido 
clorídrico comercial, 
ácido clorídrico 30 a 

33%, ácido 
hidroclórico, 

solução aquosa de 
cloreto de 
hidrogênio 

 
 

7647-01-0 
 

Não disponível. 

 
30 - 33 

 

Natureza Química: Este produto é uma SUBSTÂNCIA 
Nome Químico: Ácido clorídrico 
Impurezas que contribuam para o perigo: Este produto não contém impurezas que contribuam para o perigo. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Procurar ar fresco  no caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição. Se não 
houver respiração, aplicar respiração artificial. Se necessário, consultar um médico. 

Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com 
muita água durante pelo menos 15 minutos. Se necessário, consultar o médico. 

Contato com os olhos: Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos, levantando as pálpebras algumas 
vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Remova lentes de contato, se tiver. Consultar um médico 
oftalmologista. 

Ações que devem ser evitadas: Não neutralize a área afetada com outros produtos químicos. Não faço 
respiração boca a boca. Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com 
convulsão. Não limpar partes do corpo com solventes. 

Proteção para o prestador de serviços:  Evite o contato com o produto ao socorrer a vítima. Usar EPI’s indicados 
na Seção 8. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: A maioria das pessoas que ingerem o Ácido clorídrico 
vão a óbito, devido os efeitos imediatos, e as lesões no esôfago. No estômago podem progredir por até 3 
semanas. O óbito poderá ocorrer até 1 mês depois. Quase a totalidade das pessoas que ingerem o Ácido 
clorídrico e que tem recuperação, apresentam danos permanentes no esôfago. 

Notas para o médico: Tratar o choque sofrido. Tratar a asfixia devido o edema de glote, mantendo uma via 
aérea disponível. Para aliviar a dor e se necessário, administrar “sulfato de morfina – 5 mg” a cada 4 h, evitando 
depressão do Sistema Nervoso Central. No caso de perfuração do esôfago ou do estômago, não ministrar nada 
via oral. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção 

Meios de extinção apropriados – Produto não inflamável, avaliar também outros materiais envolvidos. Em geral 
recomenda-se água em forma de neblina, pó químico e CO2. 
Meios de extinção não recomendados – Jatos d’água. 

Perigos específicos da substância ou mistura – Gases tóxicos / corrosivos podem ser formados. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio – Utilizar aparelhos de proteção respiratório 
independente do ar e roupas de aproximação/proteção a temperaturas elevadas. 

Produtos perigosos de decomposição – Devido à presença de vapores ácidos e de fumaça produzida na 
combustão, o uso da proteção respiratória com filtro contra gases ácidos ou equipamentos autônomos de ar 
respirável, torna-se obrigatória, além de luvas em PVC calçados de borracha e óculos de segurança. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoas, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 
- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Afaste-se do local, somente pessoas treinadas 
devem participar do atendimento da emergência. 
- Para o pessoal do serviço de emergência: Vestir equipamento de proteção pessoa. Colocar as pessoas em 
segurança. Evitar contato do produto com os olhos e pele. Afastar os curiosos. 

Precauções ao meio ambiente: Conter os vazamentos. Evitar que o produto atinja rios, esgotos, cursos d’água e 
o solo, fazendo contenções com terra, areia ou outro produto sólidos, preferencialmente alcalino para 
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neutralização dos efeitos. Esse vazamento (na forma de vapor) é contido através de cortina d’água. 
Pequenos vazamentos do produto, são absorvidos e neutralizados com barrilha (carbonato de sódio) ou calcário 
(carbonato de sódio), e o resíduo resultante colocado em recipientes etiquetados e fechados, sendo 
armazenados em locais abertos porém com acesso controlado até a sua destinação final. A neutralização com 
soda cáustica poderá ser feita, porém desde que o produto seja diluído previamente. A cal hidratada é outro 
produto apropriado para a neutralização do produto, com posterior disposição dos resíduos em local 
regulamentado pela autoridade ambiental local. Na falta de cal, utilizar cimento em pó. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete 
o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Absorva o produto remanescente, com areia seca, 
terra, vermiculita ou qualquer outro material inerte. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e 
remova-os para local seguro. Para destinação final proceder conforme seção 13. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: No caso de grandes derramamentos, isolar a área com 
diques de contenção para prevenir o espalhamento. Grandes derramamentos devem ser coletados 
mecanicamente (por bombeamento) para disposição. 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas: Providenciar ventilação exaustora onde os processos assim o exigirem. O 
produto deve ser manuseado obedecendo às normas e procedimentos de higiene industrial e segurança do 
trabalho de acordo com a legislação em vigor. Elimine fontes quentes e de ignição. Todos os equipamentos 
elétricos usados devem ser blindados e a prova de explosão. As instalações e equipamentos devem ser aterrados 
para evitar a eletricidade estática. Chuveiros de emergência e lavador de olhos devem ser instalados nos locais 
de uso e estocagem. Não usar instrumentos que produzam faíscas. Não fumar. Manter afastado de metais e 
materiais incompatíveis. 

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite 
respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, 
descritos na seção 8. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: 
- Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ser piso impermeável, isento de materiais combustíveis e 
com bacia de contenção para reter o produto em caso de vazamento. Especificações de engenharia devem 
atender regulamentações locais. 
- Condições adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilados, distante de fontes de calor 
e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. 

Condições que devem ser evitadas: Congelamento e luz solar direta. 

Prevenção de incêndio e explosão: O Ácido clorídrico não é combustível, mas pode emanar vapores tóxicos em 
contato com fontes de calor (faísca, chama aberta, cigarro, etc.), que podem reagir com outros materiais e 
produzir misturas explosivas. 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle 
Limite de exposição ocupacional: 

Nome químico ou comum TLV (ACGIH, 2011) LT (NR 15, 1978) 
Ácido clorídrico 2 ppm 4 ppm 

 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Medidas de controle de engenharia: Manter o local de trabalho ventilado. Em ambientes abertos e manobras 
posicionar-se a favor do vento. Se necessário use ventilação local exaustora ou geral diluidora (com renovação 
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de ar). Devem ser observadas medidas de higiene compatíveis com os componentes deste produtos. Outros 
equipamentos de proteção individual e coletiva poderão ser indicados em função do local e condições de 
aplicação. Manter chuveiros e lava-olhos de emergência nos locais onde haja manipulação do produto. 

Equipamento de proteção individual apropriado 
- Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de 
óculos de segurança ou protetor facial. 
- Proteção da pele e do corpo: Avental, calça e sapatos. Os tipos de auxílio para proteção do corpo devem ser 
escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função da concentração e quantidade da substância. 
Trajes de proteção completos resistentes a produtos químicos devem ser utilizados sempre que forem esperados 
respingos. Usar roupa e botas resistentes. 
- Proteção das mãos: Luvas impermeáveis resistentes ao produtos (borracha ou em PVC). As luvas devem ser 
inspecionadas antes da utilização. 
- Proteção respiratória: Quando as concentrações dos vapores excederem o limite de tolerância, utilizar máscara 
respiratória com filtro para gases ácidos. Em caso de exposição em ambiente confinado ou enclausurado, pode 
ser necessário o uso de equipamentos de respiração autônoma ou conjunto de ar mandado. 

Perigos térmicos: Não disponível. 

Precauções especiais: Trajes de proteção completos resistentes a produtos químicos devem ser utilizados 
sempre que   forem esperados respingos. Usar roupas e botas resistentes. Uma estação de lavagem de olhos e 
ducha de segurança deve estar disponível na área de trabalho. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc.): Líquido incolor a amarelado 

Odor: Odor pungente e irritante 

Limite de odor: Não disponível 

pH: 2 (solução a 0,2% p/p) 

Ponto de fusão/ponto de congelamento: - 35°C (Solução a 31,5%) 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 110,0 °C (solução a 30%) 

Ponto de fulgor: Produto não inflamável 

Taxa de evaporação: Não disponível 

Inflamabilidade (sólido/gás): Não disponível 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível 

Pressão de vapor: 11 mmHg (solução a 30% a 20°C) 

Densidade de vapor: Não disponível 

Densidade relativa: 1,100 a 1,200 g/cm³ (solução a 30% de HCl em peso) 

Solubilidade (s): Miscível com água em todas as proporções. Miscível também em álcool. 

Coeficiente de partição (n-octanol/água): Não disponível 

Temperatura de autoignição: Não aplicável 

Temperatura de decomposição: Não aplicável 

Viscosidade: Não disponível. 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: Reações com alguns materiais incompatíveis (tais como aldeídos, epóxidos) pode causar a 
polimerização). 

Estabilidade química: Estável em condições normais de temperatura e pressão. 

Possibilidade de reações perigosas: A polimerização perigosa não ocorre. Grandes quantidades de calor podem 
ser gerados quanto o Álcool clorídrico concentrado é misturado com água ou solventes orgânicos. Reage 
violentamente com bases para produzir calor. Reage com agentes redutores para produzir calor, fogo e gás 
hidrogênio inflamável. Reage com agentes oxidantes para produtos calor ou gases contendo cloreto que são 
corrosivos. Pode haver a liberação do gás cloro, quando misturado com oxidantes fortes, como os hipocloritos, 
ácidos nítrico, dióxido de manganês, permanganatos, cloritos, cloratos e isocianatos clorados. O contato com 
explosivos pode causar a detonação. Reage com cianetos para produzir gás cianeto tóxico e reage com sulfetos 
para produzir gás hidrogênio, que em contato com o ar, pode resultar em mistura explosiva. Não provoca a 
ignição dessa mistura. 

Condições a serem evitadas: Temperaturas altas e contato com metais. 

Materiais incompatíveis: Hipoclorito de sódio, produtos à base de cloro, cloro, agentes oxidantes, agentes 
redutores, bases, explosivos, metais, cianetos e sulfetos. 

Produtos perigosos da decomposição: Produz vapores tóxicos e irritantes à temperatura ambiente, aumentando 
com o aumento da temperatura. 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: 
DL50 oral, rato = 238 – 277 mg/kg 
DL50, dérmica, coelho = 5010 mg/kg 
CL50, 4h, rato = 1405 ppm 

Corrosão/irritação da pele: O contato com a pele causa queimaduras e ulcerações profundas podendo levar a 
dermatites e cicatrizes permanentes. 

Lesões oculares graves/irritação ocular: O contato prolongado leva ao dano visual até a perda da visão. 

Sensibilização respiratória ou à pele: Pode provocar irritação severa do nariz, garganta e trato respiratório. Os 
sintomas podem incluir tosse, engasgos e chiado no peito. Pode resultar em edema pulmonar (acúmulo de 
fluido). Os sintomas de edema pulmonar (dor no peito, falta de ar), podem ser retardados. Pode resultar em 
inconsciência e possível morte. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não mutagênico. 

Carcinogenicidade: Não carcinogênico. 

Toxicidade à reprodução: Não disponível. 

Toxicidade para órgãos – alvo específicos – exposição única: Causa danos aos pulmões. 

Toxicidade para órgãos – alvo específicos – exposição repetida: Não disponível.  

Perigo por aspiração: Quanto aspirado pode causar dificuldades de respiração. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade: 
CL50, 24h, Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) = 40 mg/L 
CL50, 48h, Camarão = 100 a 500 mg/L 

Persistência e degradabilidade: Não disponível. 

Potencial bioacumulativo: Não é bioacumulativo. 

Mobilidade no solo: Completamente solúvel. 

Outros efeitos adversos: Vazamentos de Ácido clorídrico podem levar a uma redução do pH em um sistema com 
baixa fonte de carbonatos e de outros compostos neutralizadores de ocorrência natural. Derramamentos e/ou 
vazamentos do Ácido clorídrico para a atmosfera devem ser evitados, e a impossibilidade disso, contidos. O 
Ácido clorídrico é prejudicial à vida aquática através da redução do pH. A maioria das espécies aquáticas não 
toleram pH de 5,5 em qualquer tempo. Essa redução do pH também pode causar a liberação de sais de metais, 
como o alumínio, que poderá contribuir igualmente para a toxicidade exposta. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomentados para destinação final 

- Produtos: Sempre que possível o produto deverá ser recuperado, quando não for possível incineração ou 
aterramento de acordo com regulamentação federal ou regional. 
- Restos de produtos: Não descarte junto com lixo doméstico. Este produto não deve ser descartado 
diretamente nos esgotos, cursos d’água ou no solo. Incineração ou aterramento de acordo com regulamentação 
federal ou regional. 
- Embalagem usada: Não usar para armazenar água ou produtos para consumo humano. Queimar em 
incinerador ou colocar em aterro específico, devem ser tomados os cuidados de acordo com os regulamentos 
locais. Se forem reutilizadas lavar com água e destinar a solução para tratamento. As embalagens 
descontaminadas podem ser enviadas para reciclagem por empresa licenciada. As embalagens podem também 
ser enviadas para recondicionadores credenciados pelas autoridades para executar tais procedimentos. 

Outras informações: O usuário deve consultar os órgãos locais sobre regulamentação para disposição. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

Transporte: 
Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as 
instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 
modificações. 

Número ONU: 1789 

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO CLORÍDRICO 

Classe de risco: 8 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 80 

Grupo de embalagem: II 
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Hidroviário: 
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 Dangerous Goods Code (IMDG code) 

Número ONU: 1789 

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO CLORÍDRICO 

Classe de risco: 8 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 80 

Grupo de embalagem: II 

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). 
Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

 

Aéreo: 
ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de Dezembro de 2009. RBAC N175 – 
(REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
N175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – ISICAO – International Civil Aviation Organization (Organização da 
Aviação Civil Internacional) – doc 9284 NA/905 IATA – International Air Transport Association (Associação 
Internacional de Transporte Aéreo) DGR (Dangerous Goods Regulation) 

Número ONU: 1789 

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO CLORÍDRICO 

Classe de risco: 8 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: 80 

Grupo de embalagem: II 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Atenção para a possível existência de regulamentações locais. 

Regulamentações específicas para o produto químico:  
Decreto Federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998. 
Norma ABNT-NBR 14725:2014 
Portaria nº 229 de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações complementares: 
Data da revisão: 11-12-2019 
 
Texto completo das afirmações H 
H226: Líquido e vapores inflamáveis 
H227: Líquido combustível 
H302: Nocivo se ingerido 
H303: Pode ser nocivo se ingerido 
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
H311: Tóxico em contato com a pele 
H314: Pode provocar queimadura severa à pele e dano aos olhos 
H315: Provoca irritação à pele 
H318: Provoca lesões oculares graves 
H319: Provoca irritação ocular grave 
H332: Nocivo se inalado 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H372: Provoca dano aos órgãos por exposição repetida ou prolongada se inalado 
H401: Tóxico para os organismos aquáticos 
H402: Nocivo para os organismos aquáticos 
 
Outras informações:  
As informações contidas nesta FISPQ são as que julgamos suficientes até a data de emissão para que o produto 
seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação regulamentadora de segurança. 
Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja sempre 
utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos agressores oriundos do 
processo operacional ou dele resultantes. 
 
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser, mas não necessariamente são, utilizados nesta ficha de dados 
de segurança: 
ACGHI: American Conference of Industrial Hygienists 
BEI: Índice de exposição Biológica 
CAS: Chemical Abstract Service (Divisão da American Chemical Society) 
CMR: Susbtância cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução 
Ecxx: Concentração efetiva de xx 
FG: Grau alimentar 
GHS: Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos 
Declaração H: Declaração de riscos (H-statement) 
IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos 
IATA-DGR: Regulamento de bens perigosos da “Associação Internacional de Transportes Aéreos” (IATA) 
ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional 
ICAO-TI (ICAO): Instruções Técnicas da “Organização da Aviação Civil Internacional” 
ICxxx: Concentração inibitória para xx de uma substância 
IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 
ISO: Organização Internacional de Normalização 
LCxx: Concentração letal, para xx por centro da população de teste 
LDxx: Dose letal, para xx por cento da população teste 
logPow: Coeficiente de partição octanol-água 
N.O.S.: Não especificado noutra categoria 
OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
OEL: Limite de exposição profissional 
PBT: Persistente, bioacumulativo e tóxico 
PEC: Concentração previsível sem efeitos 
PEL: Limites de exposição permitidos 
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PNEC: Concentração previsível sem efeitos 
EPI: Equipamento de proteção individual (PPE) 
Declaração P: Declaração de precaução (P-statement) 
STEL: Limite de exposição de curta duração 
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
TLV: Valor de limiar 
TWA: Média ponderada pelo tempo 
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável 
WEL: Nível de exposição no local de trabalho 

Bibliografia: 
- Seção 14: Regulamento do Transporte de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução 5232 de 
14 Dezembro de 2016); 
- ABNT-NBR 14725:2014 

    
 

 

 

 

 

 


