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SEÇÃO 1:  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E COMPANHIA 

NOME COMERCIAL DO 
PRODUTO 

 Celatom® FP-3, FP-4, FP-6, FP-12 

FABRICANTE  EP Minerals, LLC., 9875 Gateway Dr., Reno, NV 89521 

TELEFONE  (775) 824 7600 (Segunda – Sexta 8:00 am PST – 5:00 pm PST) 

NOME QUÍMICO Terra Diatomácia, Calcinada  

FAMÍLIA QUÍMICA Sílica 

APLICAÇÃO Auxiliador de Filtração, Aditivo Funcional 

DATA DA REVISÃO 3 de Abril de 2013 

SEÇÃO 2:  IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

ASPECTOS GERAIS DE 
EMERGÊNCIA: 
Aparência//Cor/Odor 

Pó de baixa densidade, com coloração rosea. Sem odor característico. 

STATUS REGULATÓRIO OSHA Este material é considerado perigoso pelo Padrão de Comunicação de Risco OSHA (29CFR 1910.1200) 

EFEITOS POTENCIAIS À SAÚDE Ver abaixo e Seção 11 para informações adicionais 

Prováveis Rotas de Exposição Ver abaixo 

OLHO Pode causar irritação (lacrimejação e vermelhidão) se o pó entrar nos olhos. 

PELE Não absorvido pela pele, mas pode causar ressecamento em caso de exposição prolongada. 

INGESTÃO 
A ingestão de quantidades pequenas a moderadas não é considerada perigosa, mas pode causar irritação à boca, 
garganta e estômago. 

INALAÇÃO 
A inalação aguda pode causar ressecamento da passagem nasal e congestão pulmonar, tosse e irritação geral 
na garganta. A inalação crônica do pó deve ser evitada. 

EFEITOS CRÔNICOS 

 A inalação crônica de pó de sílica cristalina superior ao Valor Limite de Tolerância (TLV) recomendado pela 
Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) (0,025 mg / m³) ou acima do limite 
de exposição permitido (PEL), instituído pela OSHA (0,050 mg / m³), por ação prolongada ao longo de vários 
anos pode contribuir para a silicose. A sílica cristalina, quando inalada como poeira respirável, foi classificada em 
uma monografia de 1997 (Volume 68, "Silica") da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC), 

como carcinogênica para seres humanos quando em exposição prolongada e contínua. 

CONDIÇÕES AGRAVADAS PELA 

EXPOSIÇÃO 
Doenças pré-existentes do trato respiratório superior e pulmões, tais como bronquites, efisema e asma. 

EFEITOS AMBIENTAIS Não há efeitos significantes ao meio ambiente. 

SEÇÃO 3:  COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

IDENTIFICAÇÃO DO INGREDIENTE 
 

CONCENTRAÇÃO  
APROXIMADA (%) 

C.A.S. NUMBERS EINECS 

 
Terra Diatomácia, Calcinada (kieselguhr) 
 
Sílica Cristalina (Cristobalita) 
 

 
100% 

 
10-40% 

 
91053-39-3 

 
14464-46-1 

 
293-303-4 

 
238-455-4 

SEÇÃO 4:  MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

OLHO 
Lave os olhos com quantidades abundantes de água ou solução de soro fisiológico. Consulte um oftalmologista 
se a irritação persistir. 

PELE Utilize loções rehidratantes se ocorrer ressecamento. 

INGESTÃO Beba generosas quantidades de água para reduzir os efeitos de saciedade e ressecamento. 

INALAÇÃO Remova a pessoa para local aberto e ventilado. Assopre o nariz para eliminar o pó. 

NOTA AOS MÉDICOS Sem notas especiais. 

ANTÍDOTO Não aplicável. 
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SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

FLAMABILIDADE Este material não é inflamável. 

MEIO DE EXTINÇÃO Não aplicável. O material não é inflamavel. 

PROCEDIMENTOS DE COMBATE 
AO FOGO 

Não aplicável. O material não é inflamavel. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO Não aplicável. O material não é inflamavel. 

PRODUTOS PERIGOSOS DE 
COMBUSTÃO 

Não aplicável. O material não entra em combustão. 

RISCOS FÍSICOS E QUÍMICOS 
ESPECÍFICOS 

Não aplicável. O material não é inflamavel. 

DADOS DE EXPLOSÃO Não aplicável. O material não é explosivo. 

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE TRATAMENTO DE ACIDENTES 

PRECAUÇÕES PESSOAIS Se há pó presente, use um respirador com filtro para particulados encaixado conforme especificado na Seção 8. 
Proteja os olhos com máscara. 

PRECAUÇÕES COM O MEIO 
AMBIENTE 

Este material não consiste em preocupação significativa para o meio ambiente. 

CONTENÇÃO E LIMPEZA Utilize aspirador de pó, limpeza úmida ou lave o derrame. Evite criar pó. 

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM 

MANUSEIO Minimize a geração de pó. Evite o contato com os olhos. Evite respirar pó. Conserte ou descarte sacos rasgados. 

ARMAZENAGEM 
Armazene em local seco para manter a integridade da embalagem e a qualidade do produto. Não armazene 
perto ao ácido hidrofluorídrico. Observe todas as precauções e avisos da etiqueta. 

SEÇÃO 8: CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL 

GUIA PARA EXPOSIÇÃO:  

Componente OSHA PEL ACGIH TLV MSHA PEL NIOSH REL 

 
Terra Diatomácia, Calcinada (kieselguhr) 
 
Sílica Cristalina (Cristobalita) 
 

 
Veja abaixo 
 

0,050 mg/m
3 

 

 
Veja abaixo 
 
0,025 mg/m

3
 

 
Veja abaixo 
 
0,5*10/(% sílica cristalina respirável +2) 

 
Veja abaixo 
 
0,050 mg/m

3
 

CONTROLES DE ENGENHARIA 
Local – Controle o pó dentro das recomendações TLV/PEL. Refira-se à publicação ACGIH “Ventilação Industrial” 
ou publicações similares para o projeto de sistemas de ventilação. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI): 

Veja abaixo 

OLHOS / FACE Máscaras para proteção contra pó. 

PELE Não é necessário equipamento especial. 

RESPIRATÓRIO 

Respiradores equipados com filtros certificados com o padrão 42CFR84 sob a série N95 devem ser utilizados 
quando há presença de pó. Se a concentração de pó é menor que dez (10) vezes o Limite de Exposição 
Permitida (PEL) use um respirador de um quarto ou de meia máscara com um filtro de pó N95 ou uma máscara 
descartável contra pó classe N95. Se a concentração de pó é maior que dez (10) vezes e menor que cinquenta 
(50) vezes o PEL, um respirador de face inteira equipado com um filtro substituível N95 é recomendado. Se a 
concentração de pó é maior que cinquenta (50) e menor que duzentas (200) vezes o PEL, use um respirador 
elétrico de ar purificado (pressão positiva) com um filtro substituível N95. Se a concentração de pó é maior que 
duzentas (200) vezes o PEL use um equipamento de ar mandado tipo C (fluxo contínuo, pressão positiva), com 
máscara facial vedada, tipo capuz ou capacete. 

HIGIENE GERAL Evite respirar pó. Evite o contato com os olhos. Lave as mãos depois do manuseio e antes de comer ou beber. 

Para a amostragem de pós de silica, refira-se ao Método Analítico 7500 da NIOSH ou ao método ID 142 da OSHA. 
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SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

APARÊNCIA, COR Pó ocre a rosa ODOR Sem odor 

ESTADO FÍSICO Sólido pH (10% SUSPENÇÃO) 7 

PRESSÃO DE VAPOR Não aplicável DENSIDADE DE VAPOR Não aplicável 

PONTO DE EBULIÇÃO Não aplicável PONTO DE FUSÃO > 1300° C 

PONTO DE CHAMA Não aplicável FLAMABILIDADE Não aplicável 

LIMITES DE FLAMABILIDADE Não aplicável 
TEMPERATURA DE AUTO-
IGNIÇÃO 

Não aplicável 

TEMPERATURA DE 
DECOMPOSIÇÃO 

> 1300° C 
GRAVIDADE ESPECÍFICA / 
DENSIDADE RELATIVA 

2,2 

TAXA DE EVAPORAÇÃO Não aplicável COEF. – ÁGUA / ÓLEO Não aplicável 

LIMITE DE ODOR Não aplicável SOLUBILIDADE – ÁGUA < 1% 

COEFICIENTE DE PARTIÇÃO Não aplicável   

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

ESTABILIDADE QUÍMICA O material é estável. 

RISCOS FÍSICOS O material não é reativo. 

CONDIÇÕES A SER EVITADAS Não aplicável 

MATERIAIS INCOMPATÍVEIS Ácido Hidrofluorídrico. Produtos contendo sílica podem reagir violentamente com ácido hidrofluorídrico. 

PRODUTOS PERIGOSOS DE 
DECOMPOSIÇÃO 

Não aplicável 

SEÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

EFEITOS CRÔNICOS / 
CARCINOGENIA 

A terra diatomácia calcinada (Kieselguhr) pode conter ambos sílica amorfa e cristalina. A sílica amorfa não é 
classificável como carcinogênica aos humanos. A sílica cristalina, quando inalada como pó respirável, tem sido 
classificada como carcinogênica aos humanos sob exposição prolongada e contínua. A inalação de longo prazo 
de silica cristalina respirável pode contribuir para a doença respiratória “silicosis”, uma doença pulmonar não 
cancerígena. Em uma monografia de 1997 (Volume 68, “Sílica”), a Agência Internacional de Pesquisas para o 
Cancer (IARC) concluiu de maneira geral que os resultados epidemiológicos encontrados suportam um risco 
aumentado de câncer pulmonar a partir da inalação de sílica cristalina resutado da exposição ocupacional 
(classificada no Grupo 1), enquanto houve evidências inadequadas em humanos para a carcinogenicidade da 
sílica amorfa (classificada no Grupo 3). 

ROTA DE EXPOSIÇÃO Inalação (crônica) 

SINTOMAS Não disponível 

LD50 Não disposnível 

EFEITOS IMEDIATOS E 
RETARDADOS 

Sem efeitos imediatos. Veja EFEITOS CRÔNICOS para efeitos de longo-prazo a partir de exposições 
prolongadas a níveis superiores de sílica cristalina acima do OSHA PEL e ACGIH TLV. 

CORROSIVIDADE, 
SENSIBILIZAÇÃO, 
IRRITABILIDADE 

Não aplicável 

TOXICIDADE REPRODUTIVA Não disponível 

TERATOGENICIDADE, 
MUTAGÊNESE 

Não disponível 

PRODUTOS 
TOXICOLOGICAMENTE 
SINÉRGICOS 

Fumaça inalada de produtos de tabaco (crônica). 

SEÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

CARACTERÍSTICAS Não-biodegradável, inerte, com baixo potencial de bioacumulação. 

EFEITOS POSSÍVEIS 
Produtos de terra diatomácia têm demostrado alguma eficácia como inseticidas naturais, mas, em contrário, não 
têm demonstrado toxicidade em relação à vida aquática ou terrestre. 
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SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE 

DESCARTE DE RESÍDUOS 
Se este material se tornar um resíduo conforme suprido, utilize operações de descarte de sólidos comuns às do tipo 
aterro sanitário ou para resíduos de fossas no caso de lama. Não é considerado como resíduo perigoso sob o RCRA 
(4OCFR Parte 261). 

DESCARTE DA 
EMBALAGEM 

Faça o descarte de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, tipicamente operações do tipo de descarte de 
resíduos sólidos comuns em aterros sanitários. 

SEÇÃO 14: INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE 
INFORMAÇÕES BÁSICAS DE 
EMBARQUE 

Classificação DOT de embarque 55 (sem restrições). Nome técnico é “Terra Diatomácia”. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL Não há requerimentos ou sinalização special necessários. 

SEÇÃO 15: INFORMAÇÃO REGULATÓRIA 

U.S. FEDERAL:  

OSHA Sob o Hazard Communication Standards, a sílica cristalina é classificada como uma substância tóxica e perigosa. 

TSCA A sílica cristalina aparece na lista de inventário da EPA TSCA, mas não é regulada. 

CERCLA 
A sílica cristalina não é classificada como uma substância perigosa sob as regulamentações da Comprehensive 
Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA), 40 CFR 302. 

SARA TITLE III Não listado. 

NTP 
A sílica cristalina respirável, primariamente os pós de quartzo que ocorrem em áreas industriais e ocupacionais, é 
classificada como um carcinógeno. 

INTERNACIONAL:  

IARC “Sílica cristalina inalada a partir de fontes ocupacionais” – Grupo 1 – é classificada no IARC como um carcinógeno. 

Classificação WHMIS A sílica cristalina é classificada como uma substância D2A 

Lista WHMIS de Divulgação 
de Ingrediente 

Incluido para divulgação em concentrações de 1% ou maiores. Atende aos critérios para divulgação a 0,1% ou mais. 

SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 
 
 
 

DATA DE EMISSÃO 
ORIGINAL 

18 de Novembro de 1985 

DATA DE REVISÃO 3 de Abril de 2013 

REVISÃO NO. 12 

 
Renúncia de responsabilidade: A partir da data de preparação deste documento, as informações acima são consideradas precisas e 

são fornecidas de boa fé para cumprir com as leis federais e estaduais norte americanas aplicáveis. Nenhuma garantia, representação 
ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, é aqui fornecida ou possui a intenção de o ser em relação à integridade das 
informações aqui contidas. Não aceitamos nenhuma responsabilidade e renunciamos a assumir toda e qualquer responsabilidade por 
eventuais efeitos nocivos que possam ser causados pela compra, revenda, uso ou exposição ao nosso produto. Clientes usuários de 
sílica devem cumprir todas as leis de saúde e segurança, regulamentos e ordens aplicáveis, incluindo o Padrão de Comunicação de 
Riscos OSHA. 

N
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A
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1 0 

0 

- 

4-Extremo 
3-Alto 
2-Moderado 
1-Leve 
0-Insignificante 

*   Saúde 

0   Flamabilidade 

0   Reatividade 

E   Equipmento de Proteção 


