
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

De acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 14725-4:2012, Ficha de Segurança (SDS) deve ser fornecido para substâncias ou
preparações perigosas.  Este produto não cumpre os critérios de classificação da Norma. Portanto, os requisitos de conteúdo em
cada seção não se aplicam.

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU FORMULAÇÃO E DA EMPRESA FABRICANTE

Identificador do Produto 

Nome do produto: EMPERORÒ 2000

Outros meios de identificação 

Código do produto: E2000

Sinônimos: Negro de fumo modificado

Uso recomendado e restrições de uso 
do produto químico 

Uso recomendado: Corantes para acabamentos industriais/automotivos

Usos não recomendados: Nenhuma informação disponível

Identificação do fornecedor da ficha 
de dados de segurança 

Fornecedor

Endereço de correio electrônico SDS@cabotcorp.com

Número do telefone de emergência: EUA:  CHEMTREC  1-800-424-9300 ou 1-703-527-3887
Brasil: CHEMTREC: +(55)-2139581449
DDG 0800 70 71 767 / DDD (19) 8181 2250

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Não é uma substância perigosa de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 14725-2:2012.

___________________________________________________________________________________________

Em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14725-4:2012 Data de
revisão

29-ago-2014
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Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
UNITED STATES
Tel:  1-978-670-6961
Fax:  1-978-670-6955

Cabot Corporation
Pampa Development & Manufacturing Center
Rt. 1 Box 120
5 Miles West of Pampa/Hwy 60
Pampa, Texas 79065
UNITED STATES
Tel: 1-806-661-3200
Fax: 1-806-661-3048
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Código do produto:  E2000 Nome do produto:  EMPERORÒ 2000 Data de revisão  29-ago-2014

Elementos do rótulo

Pictograma Nenhum
Palavra de advertência: Nenhum
frases de perigo: Nenhum
declarações de precauções Nenhum

Perigos não classificados de outra maneira (HNOC)  

RESUMO DA EMERGÊNCIA -
CUIDADO:

Pó negro ou pellets. Sem odor. As poeiras podem ser irritantes para os olhos e o trato
respiratório. Não expôr a temperaturas acima de 175 °C. Os produtos perigosos de
decomposição e/ou combustão podem incluir o monóxido de carbono, dióxido de
carbono, óxidos de enxofre e produtos orgânicos de decomposição. Tome os cuidados
necessários contra descargas estáticas.

Efeitos potenciais para a saúde  

Principais Meios de Exposição: Pele, Olhos, Inalação

Contato com os Olhos: Pode causar irritação mecânica. Evitar o contato com os olhos.

Contato com a Pele: Pode causar irritação. Evitar o contato com a pele.

Inalação: Poeira irritante para o aparelho respiratório. Providenciar exaustão adequada nas
máquinas e em lugares onde se possa gerar poeira. Ver também Seção 8.

Ingestão: Níveis baixos de perigo para o manuseio habitual industrial e comercial. Não são
conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Carcinogenecidade: Não contém qualquer substância listada pelo IARC (Agência Internacional para Pesquisa
em Câncer), NTP (Programa Nacional de Toxicologia), OSHA (Administração de Saúde e
Segurança Occupacional), ACGIH (Conferência Americana para Higienistas Industrial
Governamental) nem UE (a União Européia). O negro de fumo foi listado como substância
do grupo 2B da IARC (Centro Internacional de Investigação do Câncer) (possivelmente
carcinogênica para seres humanos). Não existem efeitos carcinogênicos conhecidos
relacionados ao conteúdo de HAP no negro de fumo. Consulte também a Seção 11.
Consulte a seção 16.

Efeitos Sobre os Órgãos Específicos: Pulmões

___________________________________________________________________________________________
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Condições Médicas Agravadas Pela
Exposição:

Asma, Problemas respiratórios
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Potenciais Efeitos Ambientais: Não são necessárias preocupações ambientais especiais. Insolúvel em água. Veja Seção
12.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO  SOBRE OS INGREDIENTES

Substância química / mistura : Substância química

Nome químico CAS No peso-% GHS - Classification Classificação de acordo
com a Regulamentação

(CE) Nº. 1272/2008 [CLP]
Negro de fumo

modificado com hidróxi-
e 4-sulfofenila, sal de

sódio

481066-70-0 <100 - -

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com a pele Lavar bem com água e sabão. Procurar assistência médica se os sintomas persistirem.

Contato com os olhos Lavar os olhos imediatamente com água abundante durante 15 minutos. Procurar
assistência médica se os sintomas persistirem.

Inalação Em caso de tosse, falta de ar ou qualquer outro problema respiratório, saia para o ar
fresco. Procure orientação médica caso os sintomas persistam. Se necessário, restaure a
respiração através de medidas de primeiros-socorros.

Ingestão: Não induzir o vômito. Se a pessoa estiver consciente, beber bastante água. Nunca forneça
nada via oral a uma pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Os mais importantes sintomas e efeitos conhecidos estão descritos na Seção 2 e/ou Seção
11.

Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nota aos médicos: Tratar sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Meios de Extinção: 

___________________________________________________________________________________________

Meios de Extinção Adequados: Use espuma, dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), produto químico seco ou
aspersão de água. Caso a água seja usada é recomendável um pulverizador de névoa.

Meios de Extinção Inadequados:
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Não usar jato de água pois pode espalhar o fogo.
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Perigos específicos decorrentes de produto químico:
Pode não ser óbvio que o negro de fumo esteja queimando a não ser que o material seja agitado e as brasas apareçam. O negro
de fumo em brasa deve ser mantido sob observação durante pelo menos 48 horas, de modo a assegurar que não existe nenhum
material em combustão lenta. A queima produz fumaça irritante. Se for possível, tentar conter o produto flutuante. Este
produto cria um perigo de incêndio porque boia na água.

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Equipamento de proteção e
precauções para bombeiros:

Use equipamentos de proteção adequados. No caso de um incêndio, use respiradores
autônomos. As superfícies para pedestres ficam muito escorregadias com o negro de
fumo umedecido.

Produtos de combustão perigosos: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de enxofre. Produtos orgânicos
da combustão.

Propriedades explosivas: 

Consulte também a Seção 9.

Sensibilidade a impacto mecânico Insensível a impactos mecânicos.

Sensibilidade a descarga estática: As poeiras poderão formar mistura explosiva no ar. Evite formação de pó. Não utilizar
uma escova ou ar comprimido de modo a não formar uma nuvem de pó. Tome os
cuidados necessários contra descargas estáticas. Todas partes metálicas da mistura e
equipamento do processo devem ser aterradas. Assegurar que todos os equipamentos
estejam eletricamente aterrados antes de iniciar as operações de transferência.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência  

Precauções pessoais CUIDADO: O negro de fumo umedecido torna o chão escorregadio. Evite formação de pó.
Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Assegurar ventilação adequada. Usar
equipamento de proteção individual. Ver também Seção 8.

Precauções ao meio ambiente:  

Precauções ao meio ambiente: Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser
avisadas se uma quantidade significativa de derramamento não puder ser controlada.

Métodos e materiais para contenção e limpeza  

Métodos para contenção: Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

Métodos para limpeza

___________________________________________________________________________________________

Aspirar tudo rapidamente. É recomendado o uso de sistemas de vácuo com filtros HEPA
(filtragem de ar de alta eficiência). Não utilizar uma escova ou ar comprimido de modo a
não formar uma nuvem de pó. Coletar e transferir para recipientes rotulados
adequadamente. Consulte a Seção 13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
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Precauções para manuseio seguro
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Precauções para manuseio seguro Evitar o contato com a pele e os olhos. Não respirar a poeira. Providenciar exaustão
adequada nas máquinas e em lugares onde se possa gerar poeira. Não utilizar uma
escova ou ar comprimido de modo a não formar uma nuvem de pó. Tome os cuidados
necessários contra descargas estáticas. Todas partes metálicas da mistura e equipamento
do processo devem ser aterradas. Assegurar que todos os equipamentos estejam
eletricamente aterrados antes de iniciar as operações de transferência. Poeiras finas são
capazes de penetrar em equipamentos elétricos, podendo causar curto-circuitos. Se
houver necessidade de trabalhar em altas temperaturas (com soldas, maçaricos etc),
limpar a área imediatamente vizinha de negro de fumo e pó.

Considerações gerais sobre higiene Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenagem: Mantenha em temperaturas abaixo de 175°C. Mantenha os recipientes firmemente
fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Manter afastado do calor e de fontes de
ignição. Não armazenar perto de agentes oxidantes fortes. Não armazene juntamente
com compostos químicos voláteis, uma vez que estes podem ser adsorvidos pelo
produto. Mantenha em recipientes devidamente rotulados.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

___________________________________________________________________________________________

Diretrizes sobre exposição: Não existem limites de exposição determinados para este produto. Os limites de
exposição para o negro de fumo encontram-se a seguir. A tabela seguinte é um resumo.
Por favor, consulte a legislação específica local para uma informação completa.
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Negro de Fumo, Nº CAS 1333-86-4:

___________________________________________________________________________________________

Argentina. Nivel máximo permissível de exposicão: 3.5 mg/m3 TWA
Australina. Limite de exposição ocupacional: 3.0 mg/m3 TWA inalável
Bélgica. Limite de exposição ocupacional: 3.6 mg/m3 TWA
Brazil. Limite de exposição ocupacional: 3.5 mg/m3 TWA
Canadá (Ontário). Limite de exposição ocupacional: 3.0 mg/m3 TWA inalável
China. Limite de exposição ocupacional: 4.0 mg/m3 TWA; 8.0 mg/m3 STEL
Colombia. Nivel máximo permissível de exposicão: 3.0 mg/m3 TWA
Republica Checa. Limite de exposição ocupacional: 2.0 mg/m3 TWA
Finlândia. Limite de exposição ocupacional: 3.5 mg/m3; 7.0 mg/m3 STEL
França. Limite de exposição ocupacional INRS: 3.5 mg/m3 TWA/VME inalável
Alemanha - Limite de exposição ocupacional TRGS 900: 3.0 mg/m3 TWA respirável, 10.0
mg/m3 inalável
Alemanha - Limite de exposição ocupacional MAKs: 1.5 mg/m3, TWA respirável; 4.0
mg/m3, TWA inalável
Hong Kong:3.5 mg/m3, TWA
Indonesia:3.5 mg/m3, TWA/NABs
Irlanda:3.5 mg/m3, TWA; 7.0 mg/m3, STEL
Itália:3.0 mg/m3, TWA inalável
Japão SOH: 4.0 mg/m3, TWA; 1.0 mg/m3, TWA respirável
Coréia:3.5 mg/m3, TWA
Malásia:3.5 mg/m3, TWA
Holanda - MAC:3.5 mg/m3, TWA inalável
Noruega:3.5 mg/m3, TWA
Espanha:3.5 mg/m3, TWA (VLA-ED)
Suécia:3.0 mg/m3, TWA
Reino Unido - WEL:3.5 mg/m3, TWA Inalável; 7.0 mg/m3, STEL inalável
Estados Unidos ACGIH - TLV:3.0 mg/m3, TWA inalável
Estados Unidos OSHA - PEL:3.5 mg/m3, TWA

OBSERVAÇÃO:

(1) O limite de exposição é um valor "total", salvo se houver a indicação de que ele se refere à parcela "respirável" ou "inalável".
Foi demonstrado que o limite de exposição inalável é aproximadamente 3 vezes mais restritivo do que o limite de exposição
total.
(2) A Cabot Corporation consegue obedecer mundialmente em suas instalações o limite de exposição ocupacional (TLV) de 3,0
mg/m3 preconizado para a média ponderada temporal (TWA) pela ACGIH (Conferência americana de higienistas industriais
governamentais dos EUA (US American Conference of Governmental Industrial Hygienists)).
(3) Como exigido no regulamento REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição), o consórcio Carbon Black REACH, do
qual a Cabot Corporation faz parte, desenvolveu um derivativo inalável de exposição sem efeitos (DNEL) de 2 mg/m3 para o
negro de fumo com base nos seus estudos em seres humanos.
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AGW: Limites de Exposição
INRS: Institut National de Recherche et de Securite (Instituto Nacional de Pesquisa e Segurança)
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentraties (Máxima concentração permitida)
Ministérios da Saúde e do Trabalho
NABS: Nilai Ambang Batas (valor limite)
OEL: Occupational Exposure Limit (Limite de Exposição Ocupacional)
PEL: Permissible Exposure Limit (Limite de Exposição Permitido)
Associação de Saúde Ocupacional
STEL: Short Term Exposure Limit (Pequeno Limite do Termo de Exposição)
TLV : Threshold Limit Value (Valores de Limites Iniciais)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Regras Tecnicas para materiais perigosos)
TWA : Time Weighted Average (Tempo medio de pesagem)
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Governamental de Higienistas Industriais dos Estados
Unidos)
US OSHA: United States Occupational Health and Safety Administration (Administração de Saude e Segurança Ocupacional dos estados Unidos)
VME: Valeur Moyenne d'Exposition (Nível Médio de Exposição)
WEL: Workplace Exposure Limit (Limite de exposição no local de trabalho)
VLA-ED - Valor limite ambiental de exposicion diaria (valor no ambiente para o limite de exposição diária)

Medidas de controle: Certificar-se de que haja ventilação adequada para manter a exposição abaixo dos limites
permitidos. Providencie exaustão apropriada em máquinas e locais onde a geração de
poeiras for possível.

Equipamento de proteção individual 
[EPI] 

Proteção respiratória Poderá ser admissível o uso de um respirador purificador de ar (RPA) aprovado, sempre
que seja previsto que a concentração no ar exceda os limites de exposição ocupacional. A
proteção dada pelos respiradores purificadores de ar é limitada. Usar um respirador
autônomo de pressão positiva se existir qualquer possibilidade de libertação
incontrolada, se os níveis de exposição forem desconhecidos ou em qualquer outra
circunstância na qual os respiradores purificadores de ar  possam não providenciar a
proteção adequada. O uso de respiradores deve incluir um programa completo de
proteção respiratória, de acordo com as normas nacionais e as melhores práticas
atuais.As seguintes agências/organizações aprovam os respiradores e/ou os critérios para
os programas:

USA:  necessário aprovação do NIOSH ao abrigo da 42 CFR 84. OSHA (29 CFR 1910.134).
ANSI Z88.2-1992 (Proteção Respiratória).

UE:  Directivas CR592 para a Seleção e Uso de Proteção Respiratória.

Alemanha:  DIN/EN 143 Aparelho de Proteção Respiratória para Materiais Poeirentos.

Brasil:  Lei Numero 6.514/77, Portaria 3.214/78.

RU:  BS 4275 Recomendações para a Seleção, Uso e Manutenção de Equipamento de
Proteção Respiratória.  HSE Nota Directiva HS (G)53 Equipamento de Proteção
Respiratória.

Proteção das Mãos: Usar luvas de proteção para evitar sujar as mãos.

___________________________________________________________________________________________

Proteção ocular: Usar um equipamento protector para os olhos/face. Use óculos de segurança com
proteção lateral.

Proteção do Corpo e da Pele:
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Usar roupas adequadas de proteção. Lavar o vestuário diariamente. O vestuário de
trabalho não pode ser levado para fora do local de trabalho.
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OUTRO(A): Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Estações
lava-olhos e chuveiros de segurança de emergência devem estar localizados nas
proximidades.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido Odor: Nenhum
Aparência: Pó negro ou pellets limiar odorífico: Não aplicável
Cor: Preto Peso molecular: Nenhuma informação

disponível

Propriedades Valores  Anotações  • Método  
pH: 6 - 9
Ponto de fusão/ponto de
congelamento

Não aplicável

Ponto de ebulição / faixa de
ebulição

Não aplicável

Ponto de Fulgor: Não aplicável
Taxa de evaporação: Não aplicável
pressão de vapor Não aplicável
Densidade de vapor: Não aplicável
Densidade: Nenhuma informação disponível
Densidade aparente: 416 - 480  kg/m3 Nenhuma informação disponível

Peso específico a 20 °C: Nenhuma informação disponível
Solubilidade em água: Insolúvel
solubilidade(s): Nenhuma informação disponível
Coeficiente de partição: Nenhuma informação disponível
temperatura de decomposição Nenhuma informação disponível
Viscosidade: Nenhuma informação disponível
Viscosidade cinemática: Nenhuma informação disponível
Viscosidade dinâmica: Nenhuma informação disponível
Propriedades oxidantes: Nenhuma informação disponível
Ponto de amolecimento: Nenhuma informação disponível
Conteúdo do COV: (%) Nenhuma informação disponível
% volátil (por volume): Nenhuma informação disponível
% Voláteis (por Peso): Nenhuma informação disponível

Tensão Superficial: Nenhuma informação disponível

Propriedades explosivas: Pode formar mistura explosiva no ar
Limites Inflámaveis No Ar - Superior (%): Nenhuma informação disponível
Limites Inflámaveis No Ar - Inferior (%): 20 - 30  g/m3 Nenhuma informação disponível
Temperatura de autoignição Nenhuma informação disponível
Temperatura Mínima de Ignição: >  620 - 640  °C Alto forno BAM, VDI 2263 [Bethlehem Advanced Materials,

Verein Deutscher Ingenieure]

Energia Mínima de Ignição: > 500  mJ VDI 2263 (Verein Deutscher Inginieure 2263)

___________________________________________________________________________________________

Energia de Ignição: Nenhuma informação disponível
Pressão Máxima Absoluta de Explosão:

Página   8 / 14

6.9  bar VDI 2263 (Verein Deutscher Inginieure 2263).
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Pode reagir exotermicamente por contato com oxidantes fortes.

Estabilidade: Estável.

Possibilidade de Reacções Perigosas Nenhum sob processamento normal.

Polimerização perigosa Não ocorre polimerização perigosa.

Condições a evitar: Não expôr a temperaturas acima de 175 °C. Manter afastado de agentes oxidantes de
forma a evitar reações exotérmicas. Manter afastado do calor e de fontes de ignição.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

Produtos de Decomposição Perigosa Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de enxofre. Produtos orgânicos
da combustão.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

A informação dada é baseada em dados de componentes e em toxicologia de produtos similares.

DL50 Oral: DL50/oral/rato = > 5000 mg/kg

CL50 por inalação: Devido às características físicas do produto, não existem procedimentos para testes
disponíveis

DL50 dérmico: CL50/dérmico/coelho = > 2000 mg/kg.

Irritação da Pele: Índice primário de irritação = 0.25/8 Irritação leve

Irritação dos Olhos: Coelho. Marcação do teste de Draize 7,0/110 (1 h). Não irritante.

Efeitos Sensibilizantes: Foi estudada a  hipersensibilidade retardada por contato em cobaias usando a técnica de
maximização Magnusson - Kligman. Não causa sensibilização em animais de laboratório.

Material Sinérgico: Nenhuma previsível em prazo relativamente curto.

TOXICIDADE SUBCRÔNICA: Rato, oral, duração de 28 dias.NOEL = 1000 mg/kg/day (maior dosagem testada)

Taxa Máxima de Subida de Pressão: 365  bar/s VDI 2263 (Verein Deutscher Inginieure 2263)
Velocidade de queima: Nenhuma informação disponível

___________________________________________________________________________________________

Valor kst: 99  bar.m/s VDI 2263 (Verein Deutscher Inginieure 2263)
Classificação de Explosão de Poeiras:
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ST1 VDI 2263 (Verein Deutscher Inginieure 2263)
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Toxicidade crônica: Produto não testado. A informação abaixo diz respeito a matéria prima (negro de fumo).
Rato, oral, duração: 2 anos
Efeito:  nenhum tumor

Ratinho, oral, duração: 2 anos
Efeito:  nenhum tumor

Ratinho, dérmico, duração: 18 meses
Efeito:  nenhum tumor de pele

Rato/hamster, inalação, duração de 12 a 24 meses
Efeito: sem tumores no pulmão

Rato, inalação, duração: 2 anos
Orgão-alvo: pulmões
Efeito: inflamação, fibrose, tumors

Nota: Os tumores no pulmão de rato estão mais relacionados com fenomenos de
sobrecarga de partículas finas do que com um efeito químico específico das partículas de
poeira sobre o pulmão. Estes efeitos no rato têm sido reportados em estudos sobre
outras partículas inorgânicas insolúveis e parecem ser específicos da espécie. Não têm
sido observados tumores em outras espécies (Ex.: ratinhos e hamsteres) causados por
outras partículas insolúveis, em condições e circunstâncias de estudo semelhantes.

Mutagenecidade: Não mutagênico, de acordo com o teste de Ames. Não clastogênico em teste de
aberração cromossômica em células de ovário de hamster chinês (OHC).

___________________________________________________________________________________________

Carcinogenicidade Não contem nenhuma das substâncias listadas pelo NTP (Programa Toxicológico
Nacional), OSHA (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional), ACGIH (Conferência
Americana de Higienistas Industriais Governamentais) ou EU (União Europeia).

IARC:
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Produto não testado. A informação abaixo diz respeito a matéria prima (negro de fumo).
Em 2006 a IARC reafirmou a classificação que havia feito em 1995 colocando o negro de
fumo no grupo 2B (possível carcinogênico para seres humanos)Em 1995 a agência
internacional para pesquisas de câncer (IARC) (International Agency for Research on
Cancer ) conclui que "existem inadequação de provas da carcinogenicidade do negro de
fumo para seres humanos". Com base em estudos de inalação usando ratos a IARC
concluiu que "existem provas suficientes que o negro de fumo é carcinogênico para
animais de laboratório". Disto resultou sua classificação para o negro de fumo como
sendo "possivelmente carcinogêncico para seres humanos". (Grupo 2B)".  O documento
sobre critérios para o negro de fumo do NIOSH de 1978 (instituto nacional para
segurança ocupacional e saúde dos EUA ( U.S. National Institute of Occupational Safety
and Health) recomenda que somente o negro de fumo com concentrações de
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) maiores do que 0,1% exigem a medição de
HPAs no ar. Tendo em vista que alguns HPAs são possivelmente carcinogênicos para
humanos, o NIOSH recomenda a exposição limite de  0,1 mg/m3 de HPAs no ar medido na
fração extraível do ciclohexano.
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Epidemiologia: Produto não testado. A informação abaixo diz respeito a matéria prima (negro de fumo).
Os resultados de estudos epidemiológicos do negro de fumo em trabalhadores de
produção sugerem que a exposição cumulativa ao negro de fumo pode resultar em ligeira
diminuição da função pulmonar. Um recente estudo da morbidade respiratória feito nos
EUA indicou um declínio de 27mL no  volume expiratório forçado em 1 segundo (FEV1 -
Forced espiratory Volume in 1 second) como resultado da exposição durante 40 anos à
concentração de 1 mg/m3 de fração inalável de negro de fumo. Uma pesquisa europeia
mais antiga sugere que a exposição a 1 mg/m3 (fração inalável) ao negro de fumo durante
40 anos de trabalho poderia diminuir 48 mL na FEV1. Entretanto, as estimativas de ambos
estudos tiveram importância estatística pouco significativa; a diminuição normal do
índice em decorrência da idade durante um período semelhante seria de
aproximadamente 1200 mL.

A relação entre outros sintomas respiratórios e a exposição ao negro de fumo é menos
clara ainda. No estudo dos EUA, 9% do grupo de maior exposição (em contraste com 5%
do grupo não exposto) relataram sintomas consistentes com bronquite crônica. No
estudo europeu, as limitações metodológicas na administração do questionário, limitam
as conclusões sobre as causas dos sintomas relatados. Este estudo, no entanto, mostrou
existir relação entre o negro de fumo e pequenas opacidades nas radiografias, com
efeitos desprezíveis na função do pulmão.

Um estudo sobre trabalhadores da produção de negro de fumo no Reino Unido (Sorahan
and Harrington, 2007), mostrou ter havido aumento no risco do câncer do pulmão em
duas de cinco instalações estudadas. Entretanto, o aumento não foi relacionado à
dosagem da exposição ao negro de fumo. Por este motivo, os autores não consideraram
que o aumento do risco de câncer no pulmão fosse devido à exposição ao negro de fumo.
Um estudo alemão de trabalhadoes no negro de fumo de uma instalação (Wellmann et
al. 2006, Morfeld et al. 2006(a), Buechte et al. 2006, Morfeld et al. 2006(b)) en.

Toxicidade Reprodutiva: Não há dados disponíveis sobre o produto propriamente dito.

STOT - exposição única: Nenhum(a) observado(a).

STOT - exposição repetida: Produto não testado.  As informações abaixo se referem ao negro de fumo. Estes testes
resultaram da exposição sob condições de sobrecarga e os efeitos sobre ratos foram
específicos para as espécies testadas.  O tópico abordado a seguir, sob o item
"informação adicional sobre os riscos para os seres humanos", é também relevante para
demonstrar que o negro de fumo não é classificável com relação à "toxicidade orgânica
para um alvo específico" (STOT, exposição repetida), grupo 1 (pulmões).

Perigo de aspiração Nenhuma informação disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

A informação dada é baseada em dados de componentes e em toxicologia de produtos similares.

___________________________________________________________________________________________

Toxicidade Aquática: Peixe CL50 (96 horas): > 100 mg/L
Dáfnia magna CE50 (48 horas): > 1000 mg/L
Alga CE50 (72 horas, inibição do crescimento): > 100 mg/L
Lodos ativados CE50 (inibição da respiração): > 1000 mg/L
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EFEITOS AO MEIO AMBIENTE 
Persistência e degradabilidade Nâo é esperado devido a propriedades físico-químicas da substância.

Bioacumulação Log Pow <-0.3. Nâo é esperado devido a propriedades físico-químicas da substância.

Mobilidade Não é solúvel em água, mas pode ser dispersado com muita facilidade.

Distribuição a Compartimentos
Ambientais:

Insolúvel.

Avaliação das concentrações de
tereftalato de polibutileno (PBT) e de
substâncias muito persistentes e
bioacumulativas (vPvB):

Não existem dados disponíveis sobre o produto.

Outros efeitos adversos: Nenhuma informação disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

A informação desta seção refere-se ao produto como expedido na sua composição pretendida, tal como é descrito na Seção 2
desta FISPQ. A contaminação ou processamento podem alterar as características e os requisitos dos resíduos. Os regulamentos
também podem se aplicar às embalagens vazias, revestimentos internos ou líquidos de lavagem. Os regulamentos estaduais e
locais podem ser diferentes dos regulamentos federais.

Produto Não Contaminado e Não
Utilizado:

Descartar de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Ao selecionar uma
alternativa de disposição final, aterro sanitário não é recomendada para este material
devido às suas características de dispersão em água. A mesma consideração deve ser
dada ao descarte de embalagens vazias. O reuso não é recomendado.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

As seguintes organizações não classificam o negro de fumo como "carga perigosa" se fôr "Carbono, não ativado, origem
mineral". Os negros de fumo da Cabot encaixam-se nesta definição.

• Regulamento Canadense para o Transporte de Mercadorias Perigosas
• Regulamento Europeu para o Transporte de Mercadorias Perigosas
• GGVS, GGVE, RID, ADR, Código IMDG, ICAO-TI
• Nações Unidas (ou número ONU)
• Departamento de Transportes dos EUA

Identificação Internacional de
Transporte:

"Negro de fumo, não ativado, de origem mineral"Não é perigoso de acordo com o Código
IMDG. Não é perigoso de acordo com o ICAO-TI.

Legislação Ferroviária dos EUA: Não classificado.

Nº da ONU: Não classificado

Nome de expedição adequado Não classificado

Classe de Expedição da ONU: Não classificado

___________________________________________________________________________________________

Grupo de Embalagem da ONU: Não classificado
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15. REGULAMENTAÇÕES

Inventários Internacionais

TSCA (Lei de Controle de Substâncias
Tóxicas nos EUA)

Atende

DSL/NDSL Atende
EINECS/ELINCS Atende
ENCS Atende
IECSC Atende
KECL (Substâncias químicas
existentes e avaliadas na Coréia)

Atende

PICCS (Inventário das substâncias
químicas e de produtos químicos das
Filipinas)

Não cumpre

AICS (Inventário de substâncias
químicas existentes na Austrália)

Atende

NZIoC (Inventário de Produtos
Químicos da Nova Zelândia)

Atende

Rótulo:  
TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos
DSL/NDSL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas
EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes/Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas
ENCS - Substâncias Químicas Existentes e Novas do Japão
IECSC - Inventário de Substâncias Químicas Existentes da China
KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia
PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas
AICS - Inventário Australiano de Substâncias Químicas
NZIoC - Inventário de Substâncias Químicas da Nova Zelândia

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Classificação HMIS         Índice HMIS:  * - crônico,  0 - mínimo,  1 - leve,  2 - moderado,  3 - sério,  4 - grave

___________________________________________________________________________________________

Extratos de Negro de Fumo:
Os negros de fumo manufaturados geralmente contêm menos de 0.1% de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PHA)
extraíveis com solventes. O conteúdo em HAP extraíveis com solventes depende de numerosos fatores incluindo, mas não
limitado a, processo de fabricação, especificações de produto desejadas e o processo analítico usado para medir e identificar os
materiais extraíveis com solventes. As questões sobre o conteúdo de PHA do negro de fumo e sobre os procedimentos
analíticos devem ser dirigidas ao seu fornecedor de negro de fumo

Perigoso à saúde:  1*
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Inflamabilidade:  1 Perigos físicos:  0
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Informação Geral:
A indústria do negro de fumo continua a patrocinar a investigação destinada a identificar os efeitos adversos para a saúde
devidos à exposição a longo termo ao negro de fumo. Esta FISPQ será atualizada à medida que novas informações sobre
segurança e saúde forem aparecendo

Referências:
Resultados de testes da segurança do processo e interpretação (explosividade,  etc) Chilworth Technology Inc., estudo No.
R/8087/0808/SS, 14 de agosto de  2008.

Aviso:
As informações ora divulgadas baseiam-se em informações que a Cabot Corporation julga serem corretas. Nenhuma garantia,
expressa ou tácita, é fornecida. A informação é fornecida  apenas para seu conhecimento e deliberação e a Cabot não assume
qualquer responsabilidade legal pelo uso e confiabilidade da mesma. Caso haja divergência entre a informação contida na
versão em inglês e na versão traduzida, prevalecerá o disposto na versão em inglês.

Preparado por: Cabot Corporation -  Segurança, Saúde e Meio Ambiente
Data de revisão 29-ago-2014
Nota de revisão:

___________________________________________________________________________________________

Novo formato
® e 'TM'  indicam marcas registradas da Cabot Corporation.
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