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SEGURANÇA QUÍMICA

 Conceito

 É a prevenção dos efeitos adversos, para o ser

humano e o meio ambiente, decorrentes da

produção, armazenagem, transporte, manuseio,

uso e descarte de produtos químicos;

 Atualmente existem  50 milhões de substâncias

químicas (100 mil de uso difundido);

 Somente algumas centenas de substâncias

químicas foram avaliadas plenamente quanto aos

seus perigos.
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SEGURANÇA QUÍMICA

Gestão de Substâncias Químicas ou da 

Segurança Química 

Sistema que visa à proteção da segurança e da

saúde humana, do meio ambiente (construído e

natural) e de valores culturais.

PERIGO  X  RISCO

COMUNICAÇÃO:
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PERIGO  X  RISCO
PERIGO (Toxicidade)

 É capacidade de uma substância causar danos e o

grau dessa capacidade depende de suas

propriedades intrínsecas.

RISCO

PROBABILIDADE de uma perda ou dano;

INCERTEZA de que tal perda ou dano ocorra.

RISCO = PERIGO X EXPOSIÇÃO

SEGURANÇA QUÍMICA

Comunicação:
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PERIGO 

RISCO

PERIGO 

RISCO

PERIGO  X  RISCO

SEGURANÇA QUÍMICA

Comunicação:



ABNT-NBR 14725:2009 - Parte 4 

FISPQ

ABNT-NBR 7503:2008

Ficha de Emergência

InterTox
SEGURANÇA QUÍMICA

COMUNICAÇÃO DE PERIGOS
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

Aplicação nacional

 DECRETO Nº 2.657, 03/07/98 - ratificou a Convenção 170-OIT

 Art. 6 - Classificação

1. A autoridade competente, ou os organismos aprovados ou

reconhecidos pela autoridade competente, em conformidade

com as normas nacionais ou internacionais, deverão

estabelecer sistemas e critérios específicos apropriados para

classificar todos os produtos químicos em função do tipo e do

grau dos riscos físicos e para a saúde que os mesmos

oferecem, e para avaliar a pertinência das informações

necessárias para determinar a sua periculosidade.
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

Importância:

 Estabelecer critérios e procedimentos para classificar

as substâncias ou preparados/misturas em classes de

perigos (escalas de gradação da periculosidade) e

mecanismos de comunicação de perigos/riscos;

 Reunir em grupos, com base nas características

fisico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas que

apresentam em comum, de forma a garantir o manuseio

seguro dos produtos;

 Não existe ―substância não perigosa‖. Existe substância

não classificada de acordo com os critérios adotados.
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

Sistemas existentes mais conhecidos

 ONU/GHS – Sistema Globalmente Harmonizado;

 ONU – Transporte de bens ou cargas perigosas;

 Europa – Diretivas 67/548/EC e 1999/45/ECC e

Regulamento 1272:2008 (CLP-GHS/REACH);

 Canadá – WHIMIS;

 NFPA/Diagrama de Hommel;

 No Brasil: Transporte (Resolução 420); Agrotóxicos

(ANVISA); Inflamáveis (MTE-NR20); Resíduos (NBR

10.004); ABNT-NBR14725: Parte 2 (GHS).
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

European Chemical Bureau (ECB) –

Comunidade Européia

http://ecb.jrc.it/

Inflamável

Explosivo Oxidante

Corrosivo

Irritante/
nocivo

Tóxico

Perigoso para o
meio ambiente
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

Workplace Hazardous Materials Information

System (WHIMIS) - Canadá

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/index_e.html/

Flammable/
Combustible

Oxidizing Toxic Effects

Poisonous/
Infectious

Biohazardous
Infectious

Corrosive Dangerously
Reactive

Compressed 
Gases
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

National Fire Protection Association (NFPA)-USA

http://www.nfpa.org/index.asp
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS

GHS – Sistema Globalmente Harmonizado
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Manual da ONU – 16ª. Edição (2009)

Orange Book

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev16/
16files_e.html 

Brasil – Resolução 420 (2004)

http://www.antt.gov.br/legislacao/PPerigosos/
Nacional/index.asp

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS PERIGOSOS

Classificação para o transporte
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OBRIGATORIEDADE DA FISPQ

Aplicação nacional

 DECRETO Nº 2.657, 03/07/1998

 Art. 8 - Fichas com dados de segurança

1. Os empregadores que utilizem produtos químicos perigosos

deverão receber fichas com dados de segurança que contenham

informações essenciais detalhadas sobre a sua identificação, seu

fornecedor, a sua classificação, a sua periculosidade, as medidas de

precaução e os procedimentos de emergência.

2. Os critérios para a elaboração das fichas com dados de segurança

deverão ser estabelecidos pela autoridade competente ou por um

organismo aprovado ou reconhecido pela autoridade competente, em

conformidade com as normas nacionais ou internacionais.

ABNT-NBR14725:2009-Parte 4: Ficha de Informações de Segurança

de Produtos Químicos (FISPQ).
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ABNT-NBR 14725:2009 

―Produtos químicos – Informações sobre 

segurança, saúde e meio ambiente‖

 Parte 1: Terminologia;

 Parte 2: Sistema de classificação de perigo;

 Parte 3: Rotulagem;

 Parte 4: Ficha de Informações de Segurança de

Produtos Químicos (FISPQ).

 Elaborada no Comitê Brasileiro de Química (ABNT/CB-

10), pela Comissão de Estudo de informações sobre

Segurança, Saúde e Meio Ambiente relacionadas a

produtos químicos.
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ABNT-NBR 14725:2009 – Erratas 2010 

http://www.abntcatalogo.com.br/normagrid.aspx



FISPQ InterTox

SUBSTÂNCIAS:

As ficha de informações de segurança de produtos químicos

(FISPQ) podem ser elaboradas de acordo com a edição

anterior desta Norma (ABNT NBR 14725:2005) até

26.02.2011. A partir de 27.02.2011, as FISPQ devem ser

elaboradas apenas de acordo com esta edição (ABNT NBR

14725-4:2009).

MISTURAS:

As ficha de informações de segurança de produtos químicos

(FISPQ) podem ser elaboradas de acordo com a edição

anterior desta Norma (ABNT NBR 14725:2005) até

31.05.2015. A partir de 01.06.2015, as FISPQ devem ser

elaboradas apenas de acordo com esta edição (ABNT NBR

14725-4:2009).

ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 4
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1. Identificação do 
produto e da empresa

2. Identificação de perigos

3. Composição e informação 
sobre os ingredientes 

4. Medidas de 
primeiros-socorros

5. Medidas de combate 
a incêndio

6. Medidas de controle para 
derramamento ou vazamento

8. Controle de exposição e 
proteção individual

9. Propriedades 
físicas e químicas

10. Estabilidade 
e reatividade

7. Manuseio e 
armazenamento

11. Informações 
toxicológicas

12. Informações 
ecológicas

13. Considerações sobre 
tratamento e disposição

15. Regulamentações

16. Outras 
informações

14. Informações 
sobre transporte

2. Identificação de perigos

3. Composição e informação 
sobre os ingredientes 

ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 4 (FISPQ)
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ABNT-NBR 14725: Parte 4 - FISPQ

Seção 2 – Identificação de perigos

―A classificação do produto químico e o sistema de

classificação utilizado devem ser informados. A

classificação do produto deve ser feita de acordo

ABNT-NBR 14725: Parte 2‖.

COMUNICAÇÃO DE PERIGOS

FISPQ



ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 2 (GHS)
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 Classificação dos perigos à saúde humana

 Classificação dos perigos ao ambiente aquático

 Avaliação dos perigos físicos



Classificação dos perigos à saúde humana (10 classes)

 Toxicidade aguda

 Corrosão e irritação da pele

 Lesões oculares graves/irritação ocular

 Sensibilização respiratória ou da pele

 Mutagenicidade em células germinativas

 Carcinogenicidade

 Toxicidade à reprodução e lactação

 Toxicidade para órgãos-alvo específicos — Exposição única

 Toxicidade para órgãos-alvo específicos — Exposição repetida

 Perigo por aspiração
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ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 2 (GHS)



Classificação dos perigos ao ambiente aquático

 Toxicidade aguda para o ambiente aquático

 Toxicidade crônica para o ambiente aquático
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ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 2 (GHS)



Avaliação dos perigos físicos (16 classes)

 Substâncias, misturas e artigos explosivos

 Gases inflamáveis

 Aerossóis inflamáveis

 Gases oxidantes

 Gases sob pressão

 Líquidos inflamáveis

 Sólidos inflamáveis

 Substâncias e misturas auto-reativas – sujeitas a combustão espontânea

 Líquidos pirofóricos

 Sólidos pirofóricos

 Substâncias e misturas que apresentam auto-aquecimento

 Substâncias e misturas que, em contato com a água, desprendem gases inflamáveis

 Liquidos oxidantes

 Sólidos oxidantes

 Peróxidos orgânicos

 Corrosivo para metais
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ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 2 (GHS)



Toxicidade aguda

Classificação dos perigos à saúde humana 

InterTox

Via de exposição
Limites superiores aproximados de DL50/CL50

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Oral a

mg/kg peso corpóreo 5 50 300 2 000

5.000

Dérmica a

mg/kg peso corpóreo 50 200 1 000 2 000

Gases a b

L/L (ppm)
100 500 2 500 5 000

Vapores a b c d

mg/L 0,5 2,0 10 20

Poeiras e névoas a b e 

mg/L 0,05 0,5 1,0 5



Toxicidade aguda

Classificação de misturas com base em seus ingredientes –

Equação da aditividade

Dados disponíveis para todos os ingredientes:

Classificação dos perigos à saúde humana 
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n i

i

m ETA

C

ETA

100
n é o número de ingredientes, variando i de 1 a n;

ETAi é a estimativa de toxicidade aguda do ingrediente i;

ETAm é a estimativa de toxicidade aguda da mistura m;

Ci é a concentração do ingrediente i;

Cd é a concentração dos ingredientes de toxicidade

aguda desconhecida.

 Dados não disponíveis para um ou mais ingredientes da mistura

i
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d
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Toxicidade aguda

Tabela D.17 — Toxicidade aguda – Oral

Classificação dos perigos à saúde humana 

InterTox

Categoria 1 2 3 4 5 

Pictograma 

    

- 

Palavra de 
advertência 

Perigo Perigo Perigo Cuidado Cuidado 

Frase de 
perigo 

Fatal se 
ingerido 

Fatal se 
ingerido 

Tóxico se 
ingerido 

Nocivo se 
ingerido 

Pode ser nocivo 
se ingerido 
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II. Identificação de perigos:

 Perigos mais importantes

 Efeitos do produto

 Efeitos adversos à saúde humana

 Efeitos ambientais

 Perigos físicos e químicos

 Perigos específicos

 Principais sintomas

 Classificação de perigo do produto químico e o

sistema de classificação utilizado

 Visão geral de emergências

 Elementos apropriados da rotulagem

ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 4 (FISPQ)
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Classificação de perigo 

do produto:

Líquidos inflamáveis – Categoria 2

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos – Categoria

2A

Mutagenicidade – Categoria 1B

Tóxico a reprodução – Categoria 1A

Toxicidade sistêmica ao órgão alvo após única exposição

– Categoria 2 e 3

Toxicidade sistêmica em órgão alvo após exposição

repetida – Categoria 1 e 2

Sistema de classificação 

adotado:

Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
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9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido incolor

Odor: Característico

pH: 3,0 – 4,0

Ponto de fusão/ponto de 

congelamento:

Informações referentes ao:

- Etanol: - 117°C

Ponto de ebulição inicial e 

faixa de temperatura de 

ebulição:

73°C

Ponto de Fulgor: 19°C (vaso fechado)

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Produto inflamável.

Limite inferior/superior de 

explosividade:

Informações referentes ao:

- Etanol:

Inferior: 3,3% vol.

Superior: 19% vol.
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Toxicidade 

aguda:

Pode causar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência,

vertigens, dores de cabeça, incoordenação motora e perda de consciência.

Informações referentes ao:

- Etanol:

DL50 (oral, ratos): 7060 mg/kg

Efeitos locais:

Irritante para os olhos com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Irritação

no trato respiratório com tosse e dor de garganta. Pode causar irritação a

pele com vermelhidão e ressecamento. Pode causar irritação no trato

gastrointestinal com náuseas, sensação de queimação, dor abdominal e

diarréia.

Toxicidade 

crônica:

Pode causar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose

em caso de exposição crônica por ingestão. Pode causar efeitos no sistema

nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e

confusão mental. Pode causar ressecamento após contato repetido e

prolongado com a pele.

Efeitos 

específicos:

Informações referentes ao:

- Etanol:

Carcinogenicidade: Não listado (IARC).

Toxicidade à reprodução: Pode causar abortos espontâneos, assim como

defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.

Mutagenicidade em célula germinativa: positivo em ensaios in vivo com

células somáticas e germinativas de mamíferos.
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II. Identificação de perigos:

 Perigos mais importantes

 Efeitos do produto

 Efeitos adversos à saúde humana

 Efeitos ambientais

 Perigos físicos e químicos

 Perigos específicos

 Principais sintomas

 Classificação de perigo do produto químico e o

sistema de classificação utilizado

 Visão geral de emergências

 Elementos apropriados da rotulagem

ABNT-NBR 14725:2009 – PARTE 4 (FISPQ)
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OBRIGATORIEDADE DA FICHA DE EMERGÊNCIA

 DECRETO 96.044/1988: Seção VI - Da Documentação

 Art. 22. Sem prejuízo do disposto na legislação fiscal, de

transporte, de trânsito e relativa ao produto transportado, os

veículos que estejam transportando produto perigoso ou os

equipamentos relacionados com essa finalidade, só poderão

circular pelas vias públicas portando os seguintes

documentos:

III – Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte,

emitidos pelo expedidor, de acordo com as NBR-7503, NBR-

7504 e NBR-8285, preenchidos conforme instruções

fornecidas pelo fabricante ou importador do produto

transportado.
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OBRIGATORIEDADE DA FICHA DE EMERGÊNCIA

 RESOLUÇÃO 420/2004: CAPÍTULO 5.4 - Documentação

 5.4.2.1 Trens e veículos automotores, conduzindo

produtos perigosos, deverão circular por vias terrestres,

portando os documentos a seguir:

d) Ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente

e incidentes

Nota 1 No transporte rodoviário de produtos perigosos, a

ficha de emergência, deverá estar num Envelope para

Transporte conforme padrão estabelecido pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas, devendo ser mantida a bordo

junto ao condutor do veículo.
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Apresentação da FE (NBR 7503:2008)

Transporte terrestre de produtos perigosos  

FICHA DE EMERGÊNCIA E ENVELOPE 

Características, dimensões e preenchimento

 Em vigor: 5a. Edição - 2008;

 Publicada em 02/06/08 e Oficial 01/12/08;

 Elaborada no Comitê Brasileiro de Transportes e

Tráfego (ABNT/CB-16), pela Comissão de Estudo de

Transporte de Produtos Perigosos (CE-16:400.04).



InterTox

ABNT-NBR 7503:2008 – Ficha de Emergência

Aplicação:

 Para cada produto classificado de acordo com a

numeração ONU, deve ser elaborada uma única ficha de

emergência.

 Para os produtos não enquadrados no Anexo da

Resolução nº 420 da ANTT, não é obrigatório o uso da

ficha de emergência.

 A(s) ficha(s) de emergência relativa(s) ao(s)

produto(s) que está(ão) sendo transportado(s) deve(m)

estar dentro do(s) envelope(s) para transporte.
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ABNT-NBR 7503:2008 – Ficha de Emergência

O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 

Incluir as incompatibilidades conforme norma ABNT-NBR 14619.
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ABNT-NBR 7503:2008 – Ficha de Emergência

Preenchimento – verso:
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ABNT-NBR 7503:2008 – Ficha de Emergência
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ABNT-NBR 7503:2008 – Ficha de Emergência

públicosX
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ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO      

FISPQ e Ficha de Emergência

 Revisão periódica dos documentos (existência

de novas informações)

 Adequação as normas vigentes

 Divulgar e disponibilizar sempre a versão

mais recentes
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MUITO OBRIGADO!

Fabriciano Pinheiro

(11) 3872-8970

fabriciano@intertox.com.br

www.intertox.com.br

visite nosso portal

mailto:fabriciano@intertox.com.br
http://www.intertox.com.br/

