
Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) 

 álcool metílico 

Perigos mais importantes: O metanol pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente quando não utilizado 
adequadamente. Uma dose de 30-100 ml pode ser fatal para o homem. E na forma mais grave de 
exposição a vitima deve ser encaminhada ao hospital imediatamente. 
Efeitos adversos à saúde humana: A toxidez elevada do metanol se relaciona a metabolização no 
organismo produzindo acido fórmico e formaldeído, que provocam depressão do sistema nervoso central 
(SNC), lesão das estruturas internas do olho que podem levar a cegueira e distúrbios metabólicos. 
Efeitos ambientais: Na água doce ou salgada, o metanol pode ter efeitos muito prejudiciais à vida 
aquática. Perigos físicos e químicos: O metanol é altamente corrosivo ao chumbo em temperatura 
ordinária e ao alumínio quando este se encontra sem a proteção da película de óxido;  
Perigos específicos: Gás/vapor do metanol é inflamável dentro dos limites de explosividade. O metanol e 
estável quando armazenado e usado sob condições normais de estocagem e manuseio.  
Principais sintomas: Os efeitos iniciais são semelhantes aos da embriaguez produzida pelo alcool etilico. Os 
sintomas dependentes da metabolização podem aparecer horas depois da ingestão (referências entre 6 e 
48 horas). Após esse período, podem surgir náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, vertigens, 
dificuldade respiratoria,acidose com respiracao rapida, visao turva, dilatacao das pupilas com ausencia de 
reflexos a luz, cegueira, coma e morte. 
A inalacao aguda de concentracoes elevadas de vapores de metanol provoca irritação das membranas 
mucosas do trato respiratório, náuseas, vômitos, dores abdominais, vertigens, dor de cabeca, zumbidos 
nos ouvidos, disturbiosvisuais, cegueira, adinamia e dificuldade respiratoria. 
No contato com os olhos, na forma liquida, produz irritação da córnea e raramente opacificação. 
No contato com a pele produz processo irritativo como efeito local (coceira, dermatite). 

 ácido acético 

Perigos mais importantes: Produto corrosivo. 
Efeitos adversos à saúde humana: 
Ingestão: Causa queimaduras nas mucosas da garganta, boca e estômago.Danos nos rins, hemoglobinúria, 
anúria e hematúria podem serproduzidos. A ingestão pode ser seguida de colapso circulatório e morte. 
Pode, ainda, causar erosão no esmalte dos dentes. 
Olhos: O contato dos olhos com o líquido pode causar sérios danos,culminando com a perda total da visão. 
Pele O contato com ácido acético glacial provoca a destruição dostecidos e sérias queimaduras. 
Inalação: Exposição contínua a altas concentrações de vapor do ácido pode produzir irritação no trato 
respiratório superior e bronquite crônica. A inalação de grandes quantidades pode produzir quadro agudo 
com morte por edema pulmonar. 
Efeitos ambientais: A disposição de significativas quantidades de produto no meio ambiente aquático 
pode causar mortalidade de espécies, apesar da baixa toxidade do produto. Quando emitido em 
determinadas quantidades na atmosfera, pode causar incômodos ao bem estar público. Determinadas 
quantidades do produto dispostas no solo podem causar certa contaminação do solo, subsolo, aqüífero 
subterrâneo e águas superficiais. 

 ácido sulfúrico 

Perigos mais importantes: 
O ácido sulfúrico é um potente irritante do trato respiratório, pele e olhos. Sobre a pele produz 
queimaduras graves com fibrose cicatricial intensa e limitações funcionais. Nos acidentes com os olhos 
pode provocar graves lesões ulcerativas, catarata e glaucoma. Embora a ingestão seja improvável, pode 
causar severos danos ao aparelho digestivo. Manuseie o produto com segurança. 
Efeitos do produto:  
A inalação do vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, broncoespasmo, 



dificuldade respiratória e edema pulmonar. A ingestão causa corrosão das membranas mucosas da boca, 
garganta e esôfago, dor epigástrica intensa com náuseas e vômitos semelhante à borra de café, edema 
de glote e asfixia. 
Efeitos adversos à saúde humana: 
As graves queimaduras produzidas pelo contato do ácido sulfúrico com a pele evoluem com lesões 
ulceradas de cicatrização lenta, fibrose cicatricial e limitações funcionais. Extensas queimaduras podem 
levar à morte. Sinais de choque como suor frio e pegajoso, pulso rápido, respiração superficial e 
inquietação podem aparecer após ingestão ou contato extenso com a pele. O estado de choque é a 
causa mais freqüente de morte nos acidentes graves. O contato com os olhos produz ulceração profunda 
da córnea, cerato-conjuntivite e lesões de pálpebras com graves seqüelas, incluindo cegueira. 
Efeitos ambientais: 
Pode co ta i ar cursos d’águas, tor a do-os impróprios para uso em qualquer finalidade. Altas 
concentrações no ar põem em risco a vida humana e animal. 
Perigos físicos e químicos: 
O ácido sulfúrico pode reagir violentamente com ácido acético, acetonas, acrilonitrila, anilina, etileno 
glicol, ferro, ácido perclórico, isocianetos, sódio, carbonato de sódio, entre outros. 
Perigos específicos: 
Evite a exposição do produto ao calor e materiais incompatíveis. 
Principais sintomas: 
A inalação do vapor ou névoa pode causar tosse, espirros, sangramento nasal, broncoespasmo, 
dificuldade respiratória e edema pulmonar. 
Visão geral de emergências: 
Dependendo das proporções isole e evacue a área. Em caso de vazamento e/ou derramamento procure 
bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o produto. Durante o atendimento 
emergencial fique com o vento soprando as suas costas. 
 

 carbonato de sódio 

Perigos mais importantes: 
Não é inflamável. Não é explosivo. 

Efeitos adversos à saúde humana: 
Ingestão: Pode causar irritação imediata e possíveis danos à mucosa bucal e ao trato 
gastrointestinal. 
Inalação: Pode causar irritação nasal e espirros. 
Contato com a pele: Pode causar desidratação e reações alérgicas. Em misturas com o suor 
podem causar irritações. 
Contato com os olhos: Partículas nos olhos por longo período, podem causar severas 
irritações e danos aos tecidos e ao globo ocular. 
Efeitos ambientais: Não é um produto agressivo ou venenoso ao meio ambiente, mas pode 
ser de fácil dissolução, deve se evitar sua e trada e  cursos d’água pois ele atua au e ta do o pH da 
água. 
Principais Sintomas: Irritante para peles e olhos. Se ingerido pode causar náuseas. 

Medidas de Primeiros Socorros 
Inalação: Remover a vítima da área contaminada, para local fresco e ventilado. 
Contato com a Pele: Lavar com água corrente abundante por 15 minutos (mínimo). Avaliar a necessidade 
de encaminhar ao médico. 
Contato com os olhos: Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Remova lentes 
de contato, se tiver. Consultar um médico oftalmologista.                                                                                   

Ingestão: Encaminhar ao médico imediatamente, levando o rótulo do produto. Não provoque o vômito ou 

forneça algo à vítima inconsciente ou com convulsões. 



Quais ações devem ser evitadas: 
Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com 
convulsão. 

 cloreto de cálcio 

Perigos mais importantes: Não relevantes, pois tanto para a saúde humana para o meio ambiente os 
riscos são mínimos. 
Efeitos adversos à saúde humana: 
Ingestão: Causa distúrbios gastrointestinais, náuseas e queimação. Também causa 
distúrbios cardíacos em casos muito severos causa aceleração na respiração 
e diminuição nos batimentos cardíacos. 
Olhos: O contato com o pó causa irritação nos olhos e pálpebras, deve-se evitar o 
contato prolongado. 
Pele: O contato prolongado pode causar irritações e até queimaduras. 
Inalação: A inalação do produto poderá causar irritação nas vias respiratórias, causando 
tosse e espirros, se a exposição for prolongada causa queimação, dores e 
inflamação nas vias respiratórias. 
Perigos específicos: O cloreto de cálcio quando submetido a temperaturas acima de 200 ºC libera vapores 
de ácido clorídrico, podendo ser tóxico a saúde humana, a fauna e a flora. 
Medidas de primeiros-socorros 
Inalação: Remova a vítima para local fresco e arejado. Se não estiver respirando fazer 
respiração artificial. Se estiver com dificuldade em respirar, administrar 
oxigênio. Procurar auxílio médico. 
Contato com a pele: Lavar imediatamente o local atingido com água corrente e sabão por pelo menos 15 
minutos. Procurar auxílio médico se a irritação persistir. 
Contato com os olhos: Enxaguar os olhos com água limpa por pelo menos 15 minutos, levantando as 
pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. 
Procurar um oftalmologista. 
Ingestão: Não induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, dar água para beber. 
Procurar auxílio de um médico. Nunca dê nada via oral à uma pessoa inconsciente. 

 

 alúmen de potássio 

Identificação de perigos 
- Provoca queimaduras na pele e nos olhos. 
- Em caso de derramamento no solo, provoca contaminação dos cursos e mortalidade 
aos peixes. 
- De modo geral, o produto demonstra alguns riscos, porém seu grau de toxicidade é 
baixo. 
- Caso ocorre vazamentos, evacue a área, remova a embalagem com vazamentos para 
área ventilada ou isole transferindo o conteúdo para outra embalagem. 
- Quando em contato com outros produtos químicos poderá haver formação de sais, alteração no pH e 
liberação de gases ácidos. 
- Não existe antídoto para neutralização das reações causadas no corpo humano, 
quando ingerido. 
- No caso de reações de liberação de gases, quando necessário administrar oxigênio à vítima. 

Medidas de primeiros-socorros 
- Ocorrendo acidentes com vítimas, remova o acidentado para lugar arejado imediatamente e procure um 
médico. 
- Em contato com a pele, lavar com água durante 10 minutos. 



- Em contato com os olhos, lavar com água em abundância durante 10 minutos.                                                 

- Se ingerido não provoque vômito, procure um médico e mostre a ficha para melhores informações. 

 cloreto de ferro 

Identificação de perigos 
- Perigos Mais Importantes: Nocivo por ingestão. Irritante para a pele. Risco de lesões oculares 
graves. 
- Efeitos do Produto: 
- Efeitos Adversos a Saúde Humana: Muito nocivo se ingerido, inalado ou em contato com a 
pele. O contato com os olhos pode causar danos na córnea ou cegueira. A proporção dos 
danos ao tecido dependerá da duração do contato. O contato com a pele pode produzir 
inflamação e bolhas. A inalação do pó produzirá irritação ao trato gastrintestinais e 
respiratórios, caracterizados por queimaduras, espirros e tosse. 
- Efeitos Ambientais: Libera gás Cloro e Ácido Clorídrico quando aquecido. Em contato com 
água haverá desequilíbrio do pH, com conseqüências de alteração na fauna local, deixando a 
água com características ácidas, acrescidas de íons Cloreto e Ferro. No solo haverá alteração 
do pH, queima da flora local devido sua condição ácida. 
- Perigos Físicos e Químicos: Corrosivo. Libera fumos perigosos quando aquecido. Em contato 
com a água altera o pH. 
- Perigos Específicos: Não disponível. 
- Principais Sinais e Sintomas: Irritações e queimaduras na pele, olhos e para o trato 
gastrintestinal e respiratório. 
- Visão Geral de Emergências: Produto Irritante e Corrosivo. 
- Classificação de Perigo do Produto Químico: Corrosivo. 

Medidas de primeiros-socorros 
- Inalação: Remover a vítima para um local arejado, seco e limpo, se necessário, aplicar 
respiração artificial caso haja dificuldades respiratórias. Procurar assistência médica. 
- Contato Com a Pele: Remover de imediato as roupas e calçados contaminados, e o excesso 
de produto antes de lavar com água. Enxaguar as partes com água em abundância pôr mais 
ou menos aproximadamente uns 15 minutos. Lavar as áreas expostas com sabão e água. 
Caso venha ocorrer vermelhidão ou bolhas na pele. Procurar assistência médica. 
- Contato Com os Olhos: Verificar e remover lentes de contato. Não permitir que a vítima coce 
ou feche os olhos. Levantar suavemente as pálpebras e jogar água em abundância pôr mais ou 
menos aproximadamente uns 15 minutos. Água fria pode ser usada. Procurar Assistência de 
um Médico Imediatamente. 
- Ingestão: Nunca dê algo para beber se a pessoa estiver inconsciente ou em convulsão. 
Contate de imediato a central de emergência da empresa. Se a pessoa estiver consciente, de 1 
a 2 copos de água, após a isto induza ao vômito. Dê solução padrão de bicarbonato ou 
antiácidos que podem ser dados se necessário após o vômito. Procurar assistência médica 
imediatamente. 
- Proteção do Prestador de Socorros e ou Notas Para o Médico: Evite o contato com o produto 
ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Trate os sintomas e elimine a 
exposição. 

 álcool etílico 

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
Principais perigos 
Saúde: Pode causar sérias lesões na córnea. Penetra na pele causando irritação e dermatose. A inalação do 
vapor podecausar irritação das mucosas, dor de cabeça, náuseas e perda da consciência. A ingestão causa 



náuseas, vômitos, dorcabeça, confusão mental, embriaguez, podendo causar lesões gástricas, renais e 
biliares. 
Perigos físicos/químicos: Inflama-se facilmente se exposto a faíscas, calor ou chamas. Reage com 
substâncias oxidantesliberando grande quantidade de calor. 
Meio ambiente: Prejudica a utilização da água quando contaminada pelo produto, podendo causar danos 
aos organismosaquáticos. 
MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
Inalação: Transferir a vítima para local ventilado e descontaminado. Se necessário aplicar ressuscitação 
artificial. 
Contato com a pele: Remover as roupas contaminadas e lavar o local com sabão e água fria corrente em 
abundância. 
Contato com os olhos: Lavar com água fria e corrente durante 15 minutos. 
Ingestão: Não induzir ao vômito. Sob controle médico, considerar a hipótese de lavagem gástrica. 
Sintomas/efeitos mais importantes: Lesões na córnea, irritação das mucosas, embriaguez e perda da 
consciência. 
Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Óculos de proteção, luvas e botas impermeáveis e 
respirador comfiltro para vapores orgânicos. 
Notas para o médico: Não há antídoto conhecido, o tratamento deve ser sintomático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercícios 

Para as demonstrações de hoje, usaremos os materiais: Lava-olhos - Chuveiro de segurança - Balde para 

coletar a água do chuveiro - Kit de primeiros socorros - Cartão de acidente 

Responda, consultando os materiais recebidos: 

1.O que você deve fazer se derramar um respingo de ácido clorídrico na sua mão? 

 

 

2.O que você deve fazer se fizer um pequeno corte com vidro na sua mão? 

 

 

3.Defina os avisos de perigo abaixo e dê exemplos para cada: 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

4.Desenhe uma planta baixa do laboratório incluindo a localização das estações de segurança. Identifique 

cada item de segurança (exemplos seriam: extintor de incêndio, chuveiro de segurança, lava-olhos, alarme 

de incêndio, válvula para desligar o gás, saídas de emergência, etc.). 

 



5.A data em que o extintor de incêndio foi examinado pela última vez foi: 

Por que é necessário checá-lo regularmente? 

 

6.Que itens estão no kit de primeiros socorros? 

 

7.Você recebeu uma carta de acidente. Seu acidente foi: 

 

 

 

De acordo com as regras de segurança, os perigos relacionados são: 

 

 

 

A forma correta de agir nessa situação é: 

 

 

8.Identifique 5 erros na figura abaixo: 

 



-  

- 

- 

- 

- 

 

Análise 

1.Liste pelo menos três precauções que você vai tomar para prevenir um incêndio no laboratório: 

 

 

 

 

2.Por que é necessário reportar todos os acidentes que acontecem, não importando quão pequeno seja? 

 

 

3.Descreva a vestimenta ideal para uma aula prática no laboratório: 

 

 

4.Discuta os perigos de colocar lápis, comida, café ou similares na boca em uma aula no laboratório. 

 

 

5.Discuta o papel dos óculos de proteção e de lentes de contato nas aulas de laboratório. 
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