
FICHA DE SEGURANÇA

POOL-TRAT® Cloro Granulado Genco®

FISPQ nº: 001
Data da última revisão: 17/05/07

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

-NOME DO PRODUTO: POOL-TRAT® Cloro Granulado Genco® 

-NOME DA EMPRESA: GENCO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
-ENDEREÇO:          R: Santana de Ipanema, 361-Cumbica
                                                                     Cep 07220-010 – Guarulhos - SP - Brasil 
-TELEFONE DA EMPRESA:             (0_ _ 11) 2146-2146
-TELEFONE P/ EMERGÊNCIA: 0800 118270
-FAX:  (0_ _ 11) 2146-2147
-E-MAIL: sac@genco.com.br 

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

-SUBSTÂNCIA: Hipoclorito de cálcio granulado.
-NOME QUÍMICO / GENÉRICO: Hipoclorito de cálcio, hidratado.
-SINÔNIMOS:            Não possui.
-Nº. CAS: 7778-54-3.
-INERTES: 35% (inclui de 5,5 a 10% de umidade).

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

-PERIGOS MAIS IMPORTANTES: A ingestão pode causar ferimentos ou morte. A contaminação 
pode causar incêndio ou explosão.

-EFEITOS DO PRODUTO: Não ingerir.  Não permitir o contato com os olhos, pele ou roupas. Pode 
causar queimadura química. Evitar inspirar a poeira. É irritante aos olhos e à garganta. Lavar as 
mãos após o manuseio. Manter fora do alcance de crianças e animais.

-PERIGOS ESPECÍFICOS:  PERIGO!  Forte  Agente  Oxidante!  Misturar  somente  com água,sempre 
adicione o produto químico à água e nunca a água ao produto químico. Não adicionar este produto a 
qualquer dispositivo dosador que contenha resíduo de qualquer outro produto.

4.  MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

-INALAÇÃO: Remover a vítima para um local ventilado com ar fresco. Se a vítima não respirar, fazer 
respiração  artificial,  preferivelmente  boca  a  boca.   Se  houver  dificuldades  respiratórias,  aplicar 
oxigênio.  Chamar um médico.

-CONTATO COM OS OLHOS E A PELE: Lavar imediatamente com água em abundância durante 15 
minutos mínimos (água e sabão para a pele), enquanto retira as roupas e sapatos contaminados. Em 
caso de contato com os olhos, conseguir cuidados médicos imediatamente. Se ocorrer irritação da 
pele, procurar assistência médica.

-INGESTÃO: Se ingerido e a vítima estiver consciente, dar no mínimo 3 ou 4 copos d`água, mas não 
provocar vômito. Levar a vítima imediatamente ao hospital. Não dar nada pela boca se a vítima 
estiver inconsciente ou em convulsões. Solicitar cuidados médicos.
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-PROTEÇÃO  DO  PRESTADOR  DE  SOCORROS  E  NOTAS  PARA  O  MÉDICO:  Tratar 
sintomaticamente. Prováveis danos às mucosas podem contra-indicar o uso de lavagem gástrica. 

5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

-MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: O único meio de extinção é a água.
-MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:  Não é eficaz abafar o fogo, pois o produto fornece 

seu próprio oxigênio.  Não utilizar pó químico, gás carbônico ou espuma.
-PERIGOS ESPECÍFICOS: A mistura com outros produtos (compostos orgânicos, agentes redutores, 

etc.) pode causar fogo e/ou explosão. O produto se decompõe a 180°C, liberando gás oxigênio. O 
recipiente pode se romper.

-PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS: A brigada contra incêndio deverá usar equipamento de respiração 
autônomo, aprovado pela NIOSH, pressurizado, com máscara para todo o rosto pela possibilidade 
de exposição à gases perigosos.

6.  MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

-PRECAUÇÕES PESSOAIS: Usar extrema cautela ao manusear material vazado.
-REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: A contaminação com material orgânico ou combustível 
pode  causar  incêndio  ou  decomposição  violenta.  Se  ocorrer  incêndio  ou  decomposição,  cobrir 
imediatamente a área com água em abundância.

-CONTROLE DE POEIRA: A GENCO fornece o produto em forma granulada, com a qual, 
geralmente, não há partículas respiráveis do produto no ambiente de trabalho.

-PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSAS E OLHOS: Usar 
botas, avental, capacete, roupas resistentes à agentes químicos, óculos de segurança e máscara com 
filtro para pó e gases ácidos.

-PRECAUÇÕES  AO  MEIO  AMBIENTE:  O  material  recolhido  e  dissolvido  em  água  deve  ser 
consumido imediatamente para a finalidade a qual o produto é normalmente utilizado.

-MÉTODOS PARA LIMPEZA: Limpar todo o material visível utilizando uma pá (plástica) e uma 
vassoura limpas e secas, e dissolver o material em água.

7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
-MANUSEIO 

-MEDIDAS TÉCNICAS:
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-PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO: Só adicionar este produto à água. Pode causar 
incêndio ou explosão se adicionado a qualquer outro produto químico. Pode ocorrer incêndio se 
contaminado  com  ácidos  ou  produtos  facilmente  combustíveis  como  petróleo,  querosene, 
gasolina, produtos para pintura e a maioria dos materiais orgânicos.
-ORIENTAÇÕES  PARA  MANUSEIO  SEGURO: Não  adicionar  este  produto  a  nenhum 
dosador que contenha resíduos de qualquer outro produto. Tal procedimento pode causar reação 
violenta, causando incêndio ou explosão.

-ARMAZENAMENTO
-MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS: Manter a embalagem fechada quando não estiver em 
uso.
-CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Na deposição ou na estocagem, evite contaminar a água, 
os alimentos ou as rações animais.

-ADEQUADAS: Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.
-PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Manter longe do calor, faíscas, chamas, 

luz
 solar direta e outras fontes de calor, inclusive cigarros.

-MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGEM: Manter na embalagem original.
-RECOMENDADAS: Utilizar a caneca plástica dosadora limpa e seca toda vez que retirar o 
produto da embalagem.

8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO
-PROTEÇÃO PARA OS OLHOS E FACE: Óculos de segurança com proteção lateral para produtos 
químicos.
-LUVAS DE PROTEÇÃO: Borracha Natural ou sintética.
-OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: Quando houver risco de contato com a pele, usar 
botas, avental, capacete e roupas resistentes a agentes químicos. 

-LIMITES DE EXPOSIÇÃO :
8 horas TWA (Tempo Médio Ponderado) / 15 minutos STEL (Limite Exposição de Curto Prazo).
OSHA: Não foi determinado limite de exposição pela OSHA.
ACGIH: Não foi determinado limite de exposição pela ACGIH.
PPG (IPEL): 1 mg/m3 TWA – 2 mg/m3 STEL.

-PROTEÇÃO  RESPIRATÓRIA:  Se  houver  a  presença  de  poeira,  usar  máscaras  aprovadas  pela 
NIOSH, com filtros para pó e gases ácidos. As limitações respiratórias determinadas pela NIOSH ou 
pelo fabricante devem ser observadas. 

-VENTILAÇÃO: A exaustão só é necessária em caso de presença de poeira.

9.  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
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-ESTADO FÍSICO: Sólido.
-FORMA: Grânulos.
-COR: Branca.
-ODOR: Leve de cloro.
-pH: Alcalino.
-TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: 180ºC.
-DENSIDADE: 1,05 a 1,08 kg/L – 65 a 67 Lbs/ft³.
-SOLUBILIDADE: 217 g/L de água a 27ºC.
-OUTRAS INFORMAÇÕES: Calor de dissolução ligeiramente exotérmico.
-PONTO DE FULGOR Não determinado.
-LIMITES DE EXPLOSIVIDADE: Não determinados.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

-CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
-INSTABILIDADE: Instável acima de 117ºC.
-REAÇÕES PERIGOSAS: A contaminação com ácidos ou amônia gera gases tóxicos.

-PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: Alta temperatura decompõe o produto, gerando 
oxigênio (O2) e cloro gás (Cl2).
-MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: Contaminação. Calor excessivo acima de 117°C. Ácidos. Materiais 
combustíveis e orgânicos. Agentes redutores. Outros tipos de cloros.

11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

-INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO

Inalação aguda LC50 (ratos): Nenhuma morte a 3,5 mg/litro (l hora). Irritante.
Dermal aguda LD50 (coelhos): > 1000 mg/kg em coelhos. Leve a muito baixa toxicidade.
Irritação da pele: Causa queimaduras. Corrosivo.
Irritação dos olhos: Causa queimaduras. Corrosivo.
Oral aguda LD50 (ratos): 850mg/kg. Toxicidade leve a moderada.

-EFEITOS  CRÔNICOS  E  CARCINOGENICIDADE:  Este  produto  NÃO  está  registrado  como 
cancerígeno ou suspeito de ser cancerígeno pela NTP, IARC ou OSHA.

-EFEITOS DA SUPEREXPOSIÇÃO:
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TOXICIDADE AGUDA

INALAÇÃO:  A  inalação  do  pó  de  hipoclorito  de  cálcio  e  a  deposição  de  partículas  nas  vias 
respiratórias  pode  provocar  irritação  dos  tecidos  e  causar  uma  variedade  de  efeitos.  Esses  efeitos 
dependem da concentração e incluem: irritação das vias respiratórias superiores, congestão nasal, tosse, 
inflamação  na  garganta,  laringite  e  dificuldade  na  respiração.  Nas  operações  onde  houver 
concentrações altas de partículas respiráveis, pode produzir edema pulmonar (fluido no pulmão). Se 
não tratado imediatamente, um edema pulmonar pode ser uma ameaça à vida. 
A  GENCO  fornece  o  produto  em  forma  granulada,  com  a  qual,  geralmente,  não  há  partículas 
respiráveis do produto no ambiente de trabalho.

OLHOS/ PELE: O hipoclorito de cálcio é corrosivo para os olhos.  O contato de pó de hipoclorito de 
cálcio, mesmo em quantidades mínimas e por pouco tempo, pode causar irritação severa ou cegueira. O 
contato com a pele pode causar irritação severa, queimadura ou destruição dos tecidos. Em estudos 
utilizando coelhos, o índice da irritação da pele foi 8/8 e da irritação nos olhos 98,5/110. 

INGESTÃO: O hipoclorito de cálcio, se ingerido, causa queimaduras severas às vias digestivas e pode 
ser fatal.

CRÔNICA

GENOTOXICIDADE: O hipoclorito  de cálcio respondeu positivamente  aos  testes  in  vitro usando 
sistemas  de  bactérias  (Teste  Ames)  e  deformações  cromossomáticas  em  fibroblastos  de  hamsters 
chineses.  Em uma experiência global com animais (teste micronuclear com camundongos), exposições 
de 20 a 160 mg/Kg não produziram anormalidades nos compostos relacionados aos cromossomos.

CARCINOGENICIDADE:  Não  existem  estudos  específicos  com  o  hipoclorito  de  cálcio,  porém 
existem estudos publicados para o hipoclorito de sódio. Em ratos F344 foram estudados os efeitos por 
meio da administração de água de beber contendo 2000 ppm do produto, durante 104 semanas.  Os 
resultados indicaram que não houve nenhuma reação cancerígena.   Não foram encontrados efeitos 
adversos no sangue nem consequências no organismo.
A principal aplicação do hipoclorito de cálcio é como fonte de cloro para o saneamento da água potável 
e de piscinas.  Estudos efetuados com ratos, adicionando 100 ppm de cloro na água de beber durante 
sete gerações, não mostraram nenhum efeito de longo prazo.  Nenhuma diferença foi notada entre os 
ratos que consumiram a água clorada e os que não a beberam, no referente a crescimento, fertilidade, 
parâmetros sanguíneos e toxicidade em órgãos específicos.  Duas entidades governamentais americanas 
realizaram estudos separadamente e concluíram que a cloração da água municipal não ocasiona efeitos 
de toxicidade no feto em desenvolvimento destes animais. Para a manipulação com segurança deste 
material no longo prazo, deve-se minimizar as exposições agudas repetidas.

12.  INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
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-EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO
Altamente tóxico para a vida aquática: 0,088 mg/L (Peixe azul) 96 horas LC50.

13.  CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

-MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
-PRODUTO: Para descarte do material, adicionar cuidadosamente água oxigenada a 35% ao 
hipoclorito de cálcio previamente dissolvido, na proporção de 2 litros de água oxigenada a 35% 
para cada quilo de hipoclorito de  cálcio a neutralizar.  A seguir diluir com bastante água e 
eliminar pelo esgoto.  Não jogar no esgoto material não neutralizado, este pode contaminar e 
interferir negativamente na estação de tratamento. Muito cuidado deve ser tomado ao usar ou 
descartar os materiais químicos e/ou suas embalagens para evitar contaminar o meio ambiente. 
É  dever  do  usuário  tomar  todas  as  precauções  para  não  contaminar  o  meio  ambiente  com 
produtos  químicos  ou  suas  embalagens.  Observar  rigorosamente  todas  as  normas  das 
autoridades locais no que se refere à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
-RESTOS DE PRODUTO: No caso de ocorrer derramamento, coletar o material visível com pá 
(plástica) limpa e seca, diluir com água e tratar como recomendado para o descarte.
-EMBALAGEM USADA Não reutilizar a embalagem. O resíduo do material no tambor vazio 
pode  reagir  causando incêndio.  Enxaguar  a  embalagem vazia  com água  abundante  e  então 
destruir, colocando-a em recipientes para descarte. 

14.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

-REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
-NÚMERO ONU: 2880.
-NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Hipoclorito de cálcio, hidratado.
-CLASSE DE RISCO: 5.1 (Oxidante).
-NÚMERO DE RISCO: 50.
-GRUPO DE EMBALAGEM: II.

15.  REGULAMENTAÇÕES
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USA TSCA: Este produto está registrado no inventário do TSCA sob o número CAS 7778-54-3.
EUROPE EINECS: Este produto está registrado no EINECS.
CANADA DSL: Este produto está registrado no DSL Canadense.
AUSTRALIA AICS: Este produto está registrado no AICS.
KOREA ECL: Este produto está registrado no ECL.
JAPAN MITI (ENCS): Este produto está registrado no MITI.
SARA TÍTULO III:

SARA (311,312)  Classe de perigo: Risco Toxicológico Agudo, Reatividade Perigosa e Perigo de 
Incêndio.
SARA (313) – Não registrado na seção 313.
SARA Seção 302: Não está registrado como Substância Extremamente Perigosa.

CERCLA – SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS: Registrado na Tabela 302.4 do CFR 40 Parte 302 como 
substância perigosa, com 4,54 Kg (10 pounds.) de quantidade limite declarável (RQ).  Liberação no ar, 
na terra ou água que excedam o limite RQ devem ser  reportados ao Nacional Response Center (USA) 
–fone 800-424-8802.
HAZARD RATING SYSTEM (HMIS/NFPA): Saúde 3, inflamabilidade 0, reatividade 1 (oxidante).
FIFRA – Este produto está registrado no EPA como pesticida.

-INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME CONSTAM NO RÓTULO:
PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:
Atenção! Forte oxidante.  Cuidado! Pode ser fatal se ingerido. Evite inalação ou contato do 

produto com a pele e roupas durante o manuseio. Conserve-o longe dos olhos e nariz. Misture apenas 
com água; sempre adicione o produto químico à água e nunca a água ao produto químico. Mistura com 
outros produtos – mesmo que seja outro cloro granulado, em tabletes ou líquido – pode causar FOGO E 
OU  EXPLOSÃO.  Combater  o  FOGO  com  água  em  abundância.  Mantenha  o  produto  em  sua 
embalagem original fechada, em local fresco e seco,  FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

INSTRUÇÕES  PARA CASOS  DE ACIDENTES:
Em caso de contato com os olhos, lave com água fria abundante durante 15 minutos. Em caso 

de contato com a pele, lave as partes atingidas com água e sabão em abundância. Persistindo irritação, 
procure socorro médico levando a embalagem do produto. Se inalado, remova a pessoa para ar fresco. 
Se ingerido NÃO PROVOCAR VÔMITO. Procure imediatamente socorro médico, o Centro de Saúde 
mais  próximo ou o  Centro  de  Controle  de  Intoxicações  (CCI)  –  Tel.:  (11)  5012-5311,  levando a 
embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta ficha são confiáveis e baseiam-se em dados técnicos obtidos por 
nossa empresa. Estão sujeitas à revisão, sem aviso prévio, a medida que o conhecimento adicional e 
experiência são adquiridos.
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