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META

OBJETIVOS

Apresentar os fatores que influenciam a
toxicidade dos contaminantes ambientais e suas
medidas de controle.
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar os produtos químicos;
2. indicar algumas medidas de proteção contra
riscos químicos.
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CONHECENDO OS PRODUTOS QUÍMICOS
Na Aula 9, você aprendeu sobre os riscos químicos, viu que existe
uma variedade deles e que a penetração no organismo humano pode se
dar por três vias: respiratória, cutânea e digestiva.
Nesta aula, vai aprender a identificar os diversos tipos de riscos
químicos a que os trabalhadores estão submetidos, dependendo da
atividade que eles desenvolvem.
É importante entender como são feitos a identificação, o registro e
o controle dos produtos químicos, a fim de realizar, de forma adequada,

Jean Scheijen

Joanne Kim

as medidas de proteção contra esses riscos.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 10.1: Pessoas que trabalham diariamente com produtos químicos devem
tomar uma série de precauções para evitar a contaminação. É sobre isso que você
vai aprender nesta aula.
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RECEBIMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS
O primeiro contato com os produtos químicos dentro das empresas
acontece durante o seu recebimento, momento em que se deve identificá-los,
registrando-os e controlando sua entrada e o local de depósito.
PRODUTOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS
O processo de identificação dos produtos químicos deve avaliar o
estado das embalagens, a existência de rótulos e as informações contidas.
O rótulo deve oferecer informações claras sobre:
– as características físico-químicas do produto;
– seu nível de toxicidade;
– os cuidados específicos;
– neutralizantes a serem utilizados em caso de rompimento,
derramamento ou outro acidente.
Veja, na Tabela 10.1, um exemplo de rótulo de um produto químico
com todas as informações que devem estar presentes.
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IDENTIFICAÇÃO
Número ONU

Nome do produto

1017

CLORO

Rótulo de risco
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Tabela 10.1: Rótulo contendo informações sobre o cloro

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Medidas preventivas imediatas
EVITAR CONTATO COM O LÍQUIDO E O VAPOR. MANTER AS PESSOAS AFASTADAS. PARAR O
VAZAMENTO, SE POSSÍVEL. EVACUAR A ÁREA EM CASO DE GRANDE VAZAMENTO. FICAR CONTRA O
VENTO E USAR NEBLINA D’ÁGUA PARA BAIXAR O VAPOR.
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
USAR ROUPA DE ENCAPSULAMENTO DE VITON OU PVC E MÁSCARA DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMA.
RISCOS AO FOGO
Ações a serem tomadas quando o produto entra em combustão
NÃO É INFLAMÁVEL. PODE CAUSAR FOGO EM CONTATO COM COMBUSTÍVEIS. PARAR O FLUXO
DE GÁS, SE POSSÍVEL. RESFRIAR OS RECIPIENTES EXPOSTOS E PROTEGER O HOMEM CONTRA OS
EFEITOS, COM ÁGUA.
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Peso molecular
70,91
Temperatura crítica (°C)
144

Ponto de ebulição (°C)
-34,1
Pressão crítica (atm)
76,05

Densidade relativa do líquido (ou sólido)
1,424 A 15° C (LÍQUIDO)

Pressão de vapor
760 mmHg A - 33,8° C

Calor de combustão (cal/g)
NÃO PERTINENTE
Solubilidade na água
0,65 g/100 mL DE ÁGUA A 25° C
Reatividade química com água
FORMA UMA SOLUÇÃO CORROSIVA.

Viscosidade (cP)
0,022
pH
NÃO PERT.

Ponto de fusão (°C)
-100,7
Densidade relativa do vapor
2,4
Calor latente de vaporização
(cal/g)
68,7

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Informações sobre intoxicação humana
EVITAR CONTATO COM O LÍQUIDO E O VAPOR. MANTER AS PESSOAS AFASTADAS. PARAR
O VAZAMENTO, SE POSSÍVEL. EVACUAR A ÁREA EM CASO DE GRANDE VAZAMENTO. FICAR
CONTRA O VENTO E USAR NEBLINA D’ÁGUA PARA BAIXAR O VAPOR.
Tipo de contato
Síndrome tóxica
Tratamento
VAPOR
QUEIMARÁ OS
MOVER PARA AR FRESCO. MANTER AS PÁLPEBRAS
OLHOS. VENENOSO, ABERTAS E ENXAGUAR COM MUITA ÁGUA. SE A
SE INALADO.
RESPIRAÇÃO FOR DIFICULTADA OU PARAR, DAR
OXIGÊNIO OU FAZER RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, EXCETO
BOCA A BOCA.
Tipo de contato
Síndrome tóxica
Tratamento
LÍQUIDO
QUEIMARÁ A PELE. LAVAR AS ÁREAS AFETADAS COM MUITA ÁGUA.
QUEIMARÁ OS
MANTER AS PÁLPEBRAS ABERTAS E ENXAGUAR COM
OLHOS. CAUSARÁ MUITA ÁGUA. NÃO ESFREGAR AS ÁREAS AFETADAS.
ENREGELAMENTO.
Fonte: Adaptado de http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=CLORO
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É importante, ainda, verificar o prazo de validade do produto e se ele
possui Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
A FISPQ é uma maneira de fornecer às pessoas que recebem e utilizam
os produtos informações objetivas e precisas sobre seus ingredientes, os
riscos na manipulação, a maneira adequada de transporte e estocagem,
além de medidas de primeiros socorros em caso de acidentes.
A FISPQ deve ser elaborada em conformidade com a Norma
Técnica NBR-14.725, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), de julho de 2001.

ATIVIDADE 1
Atende ao Objetivo 1
Provavelmente, na sua casa, há diversos tipos de produtos químicos. Então, vamos
fazer uma análise do rótulo de um vidro de álcool, que é um produto bem comum nas
residências. Esteja atento às seguintes informações:
• identificação do produto;
• medidas de segurança;
• riscos ao fogo;
• propriedades físico-químicas;
• propriedades toxicológicas;
• dados gerais.
Dica: Se tiver dúvida para identificar as informações no rótulo, siga o exemplo da
Tabela 10.1, mas saiba que nem todos os fabricantes fornecem produtos com rótulos
completos.
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GASES COMPRIMIDOS
Você já ouviu falar em balão de oxigênio, usado nos hospitais
em pacientes com deficiência respiratória? E dos botijões de oxigênio
e acetileno utilizados nos aparelhos de solda? Pois é. A presença de
gases comprimidos não é rara nos ambientes de trabalho. Além disso, o
manuseio de gases sob pressão requer muito cuidado e atenção, já que
qualquer defeito no equipamento pode provocar uma difusão de gases
no ambiente.
O gás espalhado pode ter muitos efeitos, como, por exemplo,
anestésico, asfixiante, tóxico, podendo até formar misturas extremamente
explosivas em contato com o ar. A grande maioria dos gases é inodora e
incolor, ou seja, sem cheiro e sem cor, o que dificulta a rápida identificação
de um vazamento. Por isso, é muito importante saber trabalhar com tais

Ana Labate

produtos.

Figura 10.2: O balão de oxigênio usado
em hospitais para pacientes com deficiência
respiratória é um exemplo de equipamento
que possui gás comprimido em seu interior.
Assim, deve-se ter muito cuidado em seu
manuseio e em sua utilização, a fim de
evitar possíveis vazamentos.
Fonte: www.sxc.hu
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Ao manipularmos cilindros, garrafas e botijões contendo gases
comprimidos, devemos verificar seu estado de conservação, recusando
aqueles que apresentem qualquer dano aparente no recipiente. O recipiente
(cilindros, garrafas e botijões) também tem prazo de validade que deve
ser respeitado. Outro detalhe importante é a inspeção das válvulas de
controle da saída do ar, para garantir uma boa vedação.
A cor é outro item que auxilia na identificação do produto.
A Norma Técnica ABNT 13193 determina o emprego de cores para a
identificação de tubulações de gases industriais, e a norma ABNT 12176
determina cores para a identificação do conteúdo para cilindros de gases.
A existência de etiquetas de identificação fixadas no produto também é
uma grande ferramenta de auxílio. Veja, na Tabela 10.2, a padronização
de cores de acordo com o gás estocado no recipiente.
Tabela 10.2: Identificação de cores de cilindros de acordo com o tipo de gás
Gás ou mistura

Cor padronizada

Acetileno

Bordô

Ar Comprimido Industrial

Azul-claro

Ar Comprimido Medicinal

1⁄4 verde e 3⁄4 cinza-claro

Ar Comprimido Mergulho

1⁄4 azul e 3⁄4 amarelo

Argônio

Marrom

Carbogênico

1⁄4 alumínio e 3⁄4 preto

Carbônico

Alumínio

Conservare

Bege

Etil-5

1⁄4 violeta e 3⁄4 cinza-claro

Etileno

Violeta

Gás Marrom (24%/76%)

1⁄4 amarelo e 3⁄4 cinza-claro

Gás Verde (8%/92%)

1⁄4 amarelo e 3⁄4 cinza-claro

Hélio

Laranja

Hidrogênio

Amarelo

Mistura GE

Bege

Nitrogênio

Cinza-claro

Óxido Nitroso

Azul-marinho

Oxigênio

Preto

Oxigênio Medicinal

Verde

Stargold (todos)

Dourado

Starflame – GC2

Laranja

Fonte: White Martins Portal http://www.whitemartins.com.br apud http://users.femanet.com.br/
quimica/seguranca/GASES.ASP.
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS
A identificação dos produtos químicos é de primordial importância,
pois é ela que irá nos orientar a respeito da melhor forma de manipulá-los.
Ao lidar com produtos químicos, o primeiro passo deve ser a leitura
das instruções do rótulo, no vasilhame ou na embalagem, observando a
classificação quanto ao risco à saúde que eles oferecem e às medidas de
segurança para o trabalho.
ROTULAGEM E SÍMBOLOS DE RISCO
A rotulagem dos produtos químicos é composta por símbolos e
textos informativos que orientam o trabalhador que tem contato com o
produto sobre as precauções essenciais de segurança.
A reutilização de frasco ou da embalagem de produto rotulado,
para guardar outros produtos, ou mesmo para aplicar outra etiqueta sobre
a original, pode causar acidentes.Embalagens sem rótulo constituem um
risco no ambiente de trabalho. Se não houver possibilidade segura de
identificação, descarte o produto. Não é aconselhável tentar adivinhar
o que há em seu interior.
Os rótulos auxiliam na identificação dos produtos, e os símbolos
que os compõem são, na maioria das vezes, um alerta. Antes que o
trabalhador leia atentamente o rótulo, o símbolo já o alerta para os
perigos mais iminentes.
A seguir você conhecerá alguns dos símbolos e dados importantes
na identificação dos produtos.
FACILMENTE INFLAMÁVEL (F)
Como produtos facilmente inflaRe

máveis podem-se agrupar:

sig

• alguns PERÓXIDOS ORGÂNICOS;
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• substâncias sólidas que são fáceis de incendiar, que queimam
por si só ou que liberam substâncias facilmente inflamáveis por ação da
umidade.
Quando da manipulação desse tipo de produto, deve-se mantê-lo
FONTE DE IGNIÇÃO

afastado de FONTES DE IGNIÇÃO e evitar contato com o ar e a formação de

A fonte de calor que
dá início ao processo
de combustão,
introduzindo na
mistura combustível/
comburente, ou seja, a
energia mínima inicial
necessária.

misturas inflamáveis gás-ar.
EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL (F+)
São considerados produtos extremamente inflamáveis:
• líquidos com ponto de inflamabilidade inferior a 0º C e o ponto
máximo de ebulição 35º C;
• gases;
• misturas de gases (que estão presentes em forma líquida) que, em
contato com o ar e a pressão normal, podem se incendiar facilmente.
Como medida para proteção de operadores e transportadores de
produtos extremamente inflamáveis, recomenda-se que suas embalagens
não fiquem expostas ao calor ou sejam submetidas a choques mecânicos.
No caso de gases, os cilindros devem ser rotulados, e seu transporte
executado na posição vertical. Deve-se também assegurar a proteção
contra choques. No transporte de gases a granel, ou seja, em caminhõestanque, a pressão do tanque deve ser verificada periodicamente através
do manômetro, um equipamento para medição de pressão.
Os cuidados com produtos extremamente inflamáveis devem ser
tais que até os motores e os canos de escapamento dos veículos que os
transportam devem ser isolados para não transmitirem calor.
TÓXICOS (T)
Os principais agentes tóxicos são os gasosos,
voláteis, orgânicos fixos, orgânicos metálicos e
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e patológicos);
• quantidade ou concentração do agente
tóxico;

• afinidade pelo tecido ou organismo humano;
• solubilidade nos fluidos orgânicos;
• sensibilidade do tecido ou organismo humano;
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• estado de dispersão;

• fatores relacionados à substância em si.
Os agentes químicos tóxicos, ao serem introduzidos no organismo
por inalação, absorção ou ingestão, podem causar efeitos graves e até
levar à morte. As principais causas de intoxicação são: falhas técnicas nos
equipamentos, como vazamentos, e preparação e aplicação dos produtos
sem a utilização de equipamento adequado de segurança, inclusive na
aplicação de agrotóxicos.
Outro fator que contribui para o agravamento da exposição
são hábitos de higiene precários, quando os trabalhadores não trocam
diariamente de roupa, não tomam banho diariamente e se alimentam
sem lavar as mãos.
Assim como a aplicação de produtos tóxicos nas horas de maior
temperatura no ambiente, o banho em água quente também contribui
para a intoxicação porque dilata os poros, facilitando a absorção do
produto.
As esposas dos operários que trabalham com produtos tóxicos
também podem sofrer intoxicação ao lavarem as roupas deles e até
com crianças e animais que possam vir a ter contato com tais produtos
químicos.
É importante lembrar que trabalhadores afastados por motivo de
doença ou que voltem a trabalhar após uma intoxicação e trabalhadores
com baixa resistência física são mais suscetíveis. Sendo assim, deve-se evitar
qualquer contato do produto químico com o corpo humano e deve-se
observar cuidados especiais com produtos cancerígenos, teratogênicos ou
mutagênicos.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 10.3: Pelo que você já estudou nesta aula, é possível perceber o quanto
é perigoso manusear produtos químicos. Assim, esteja atento aos símbolos das
embalagens que alertam para o perigo que o produto oferece.

CORROSIVO (C)
Os produtos corrosivos são substâncias
capazes de causar destruição de tecidos vivos
e/ou de materiais inertes. Os corrosivos reagem
com a água, liberando grande quantidade de
calor. Fazem parte desse grupo tanto os ácidos
nte
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ww
c.h
.sx

(bases).

u

O trabalhador exposto a produtos
corrosivos deve utilizar equipamentos de
proteção individual adequados, de forma a
não inalar os vapores e evitar o contato com
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pele, olhos e vestuário, já que pode causar
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evitar atrito entre as embalagens e, assim, possíveis vazamentos. Outro
fator a ser observado é a limpeza do veículo que transporta os produtos,
eliminando-se qualquer resíduo combustível, como palha e papel.

Aula 10 • Perigo!

O transporte de material corrosivo deve ser cuidadoso, de forma a

São exemplos de substâncias corrosivas:
• soda cáustica;
• ácido muriático;
• ácido sulfúrico;
• ácido clorídrico e muitas outras bases e ácidos fortes.
OXIDANTE (O)
Produtos oxidantes são agentes que desprendem
oxigênio e favorecem a combustão. Podem inflamar
substâncias combustíveis ou acelerar a propagação do
incêndio.
Pequenos traços de um oxidante podem causar a
ignição de alguns materiais e incêndios. Por exemplo: a
água oxigenada, um oxidante, em altas concentrações reage
com a maioria dos metais, acarretando perigo de incêndio/
explosão na sua decomposição, mesmo sem a presença de
fontes de ignição. Assim como os demais oxidantes, os
peróxidos orgânicos são termicamente instáveis, podendo
oferecer perigo de explosão, e ainda são sensíveis ao choque
e ao atrito.
Ao manipular produtos oxidantes, deve-se evitar qualquer contato
com substâncias combustíveis, devido ao perigo de incêndio, que pode
ser de difícil extinção.
Na ocorrência de pequenos derramamentos, esses devem ser
contidos através do uso de areia ou outro material para absorver o
produto derramado. Entretanto, em grandes derramamentos, o fluxo do
produto deve ser confinado para retirada com destinação final adequada.
A forma de confinamento e a destinação final ideal do resíduo do produto
químico derramado devem ser consultadas na Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos, sendo comum enterrar o produto em
um aterro para resíduos perigosos, recomendando-se o acompanhamento
por um especialista do órgão ambiental.
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NOCIVO (XN)
CANCERÍGENOS
Produtos que, quando
manuseados, podem
provocar câncer
ou aumentar a sua
incidência.

TERATOGÊNICOS
Produtos que,
quando manuseados,
podem acarretar
malformações do
feto no útero da mãe
exposta ao produto.

MUTAGÊNICOS
Produtos que, quando
manuseados, podem
produzir defeitos
genéticos hereditários
ou aumentar a sua
freqüência.

São classificados como agentes químicos nocivos aqueles produtos
que, por inalação, absorção ou ingestão, produzem efeitos de menor
gravidade. Entretanto, deve-se evitar qualquer contato desses produtos
com o corpo humano, tomando-se cuidado especial com produtos
CANCERÍGENOS, TERATOGÊNICOS

ou MUTAGÊNICOS.

IRRITANTE (XI)
São classificadas como agentes
químicos irritantes as substâncias
que podem desenvolver uma ação
irritante sobre a pele, os olhos e o trato
respiratório. Como precaução, os vapores
de tais produtos não devem ser inalados e
deve-se evitar seu contato com a pele e os
olhos. Recomenda-se o uso de roupas de
ou outra borracha de resistência

NEOPRENE

NEOPRENE

Tipo de borracha
revestida com tecido
dos dois lados ou
de apenas um lado.
Entre suas principais
características
destacam-se a
elasticidade, a
resistência a agentes
químicos agressivos e a
proteção térmica.

equivalente e máscara com filtros ou de
respiração autônoma, conforme o tipo
de produto.
Exemplos de substâncias irritantes:
amônia, soda cáustica, cloro, detergentes,
sabões e tintas.
EXPLOSIVO (E)
São considerados explosivos os
agentes químicos que, pela ação de choque,
percussão e fricção, produzem centelhas ou
calor suficiente para iniciar um processo
destrutivo através de violenta liberação de
energia. Como precaução, deve-se evitar
atrito, choque, fricção, formação de faísca
e ação do calor.
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químicos, é importante que saiba que eles podem ser classificados de
acordo com suas propriedades físico-químicas, que influenciarão seu
risco ao fogo, suas propriedades toxicológicas (grau de toxicidade), seus
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Agora que você já teve um primeiro contato com os produtos

efeitos específicos para a saúde humana (carcinogênicos e mutagênicos)
e seus efeitos no ambiente.

ATIVIDADE 2
Atende ao Objetivo 1
Marque V ou F:
1. ( ) O cloro é um produto facilmente inflamável.
2. ( ) Soda cáustica é um produto irritante e corrosivo.
3. ( ) Gasolina automotiva é um produto explosivo.
4. ( ) Detergentes são agentes químicos irritantes.
5. ( ) Álcool etílico é um produto inflamável.

MEDIDAS DE CONTROLE
As medidas de controle que podem ser adotadas para produtos
químicos são muito variadas e, por isso, as medidas de proteção devem
ser adaptadas a cada tipo de produto químico.
A primeira medida de controle a ser adotada sempre deve visar
à coletividade. Sendo assim, deve-se primeiro estudar a possibilidade
de eliminação do uso do produto, mudando-se o processo ou a forma
de execução da tarefa. Caso não seja possível, deve-se estudar sua
substituição por outro de menor risco ou, ainda, o mesmo produto,
mas utilizá-lo de forma que o risco seja minimizado.
A partir da execução dessas ações, devemos analisar as medidas
de controle necessárias, tais como:
– adoção de ventilação e exaustão do ponto de operação;
– redução do tempo de exposição ao produto;
– enclausuramento da atividade;
– conscientização dos trabalhadores sobre os riscos no ambiente
de trabalho.
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O fornecimento do Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve
ser realizado como medida complementar, e a sua escolha será feita em
função do produto e das características da exposição. Essa escolha do
EPI adequado deve ser orientada pela Ficha de Informação de Produtos
Químicos (FISPQ), que precisa ser fornecida pelo fabricante e sempre
acompanhar o produto. É importante que os EPIs sejam mantidos em
lugar limpo e que sejam renovados periodicamente.
Os EPIs podem ser para cabeça, tronco e membros inferiores e
superiores, e a sua escolha dependerá da região do corpo exposta.
Na manipulação de produtos químicos é comum a utilização de:
• protetores faciais e óculos de proteção contra respingos;
• máscaras para proteção respiratória com filtros químicos;
• aventais e vestimentas para proteção do tronco contra respingos;
• luvas, mangas e cremes protetores. As luvas podem ser de
borracha natural (boa elasticidade e resistência a sais, álcalis, ácidos e
cetonas), borracha nitrílica (material sintético de alta resistência química
e à abrasão), cloreto de polivinila – PVC (resistente a álcool e ácidos,
baixa resistência a solventes orgânicos e maior aderência) e borracha
neoprene (resistência a óleos minerais, ácidos, álcalis, alcoóis e solventes
orgânicos);
• sapatilhas contra respingos de aerossóis, botas e perneiras de
borracha.

Figura 10.4: Protetor facial contra respingos.
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Figura 10.5: Máscara para proteção respiratória com filtros químicos.

ATIVIDADE 3
Atende ao Objetivo 2
Indique o(s) tipo(s) de luva que se ajusta(m) à manipulação dos produtos a seguir:
1. Sais:
2. Álcalis:
3. Solventes orgânicos:
4. Óleos minerais:
5. Ácidos:
6. Cetonas:
7. Álcool:
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SAIBA MAIS...
Se você tem vontade de aprimorar seus conhecimentos sobre riscos químicos,
visite a página http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial1/p/equiprot/index.html.
Se você tem habilidade de leitura em espanhol, a página http://www.
agroinformacion.com/leer-articulo.aspx?not=303 lhe dará informações complementares sobre a indicação de Equipamentos de Proteção Individual
adequados.
A Norma Regulamentadora nº 26 trata da regulamentação da Sinalização de
Segurança do Trabalho, no item 26.6.
Ainda, se seu interesse maior estiver nas informações técnicas sobre a Rotulagem
Preventiva, consulte a página www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm.

RESUMINDO...
• O primeiro contato com os produtos químicos dentro das empresas acontece durante o
seu recebimento, no qual se deve identificá-los, registrando-os e controlando sua entrada
e o local de depósito.
• O rótulo deve oferecer informações claras sobre as características físico-químicas do
produto; seu nível de toxicidade; os cuidados específicos e neutralizantes a serem utilizados
em caso de rompimento, derramamento ou outro acidente.
• Na manipulação de cilindros, garrafas e botijões contendo gases comprimidos, deve-se
verificar seu estado, prazo de validade, inspecionando-se as válvulas e recusando aqueles
que apresentem qualquer dano aparente.
• A rotulagem dos produtos químicos é composta por símbolos e textos informativos que
orientam o trabalhador que tem contato com o produto sobre as precauções essenciais
de segurança.
• Os produtos químicos podem ser classificados de acordo com suas propriedades físicoquímicas, que influenciarão seu risco ao fogo, suas propriedades toxicológicas (grau de
toxicidade), seus efeitos específicos para a saúde humana (carcinogênicos e mutagênicos)
e seus efeitos no ambiente.
• Com relação ao controle, a primeira medida a ser adotada sempre deve visar à
coletividade; não sendo suficiente para eliminar o risco, o fornecimento do EPI deve
ser adotado como medida complementar e a sua escolha será função do produto e das
características da exposição.
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Na próxima aula, você ampliará seus conhecimentos sobre os
riscos biológicos.
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INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE 1

As respostas podem variar de acordo com o fabricante.
Identificação do produto: álcool etílico hidratado 46,2°INPM (54°GL)
Medidas de segurança: manter fora do alcance de crianças e animais domésticos e, em caso
de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente.
Riscos ao fogo: inflamável.
Propriedades físico-químicas: a embalagem consultada não continha essas informações e
talvez aquela que você consultou também não contenha; porém, para você saber do que
se trata:
Peso molecular: 46,07
Ponto de ebulição (°C): 78,3
Ponto de fusão (°C): 112
Temperatura crítica (°C): 243,2
Pressão crítica (atm): 63,0
Densidade relativa do vapor: 1,6
Densidade relativa do líquido (ou sólido): 0,790 a 20° C (líquido)
Pressão de vapor: 60 mmHg a 26° C
Calor latente de vaporização (cal/g): 200
Calor de combustão (cal/g): 6.425
Viscosidade (cP): 1,11
Solubilidade na água: miscível
pH: 7,0
Propriedades toxicológicas: a embalagem consultada apenas alertava que o produto
não deve ser ingerido e que, no caso de ingestão, não se deve provocar vômito, sendo
necessário consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou o serviço de saúde mais
próximo. Como o produto consultado é destinado para serviços domésticos esporádicos,
tais informações são suficientes; porém, na indústria, outras informações são relevantes,
pois o contato com o vapor é irritante para olhos, nariz e garganta, e em caso de contato
a pessoa deve ser removida para o ar fresco.
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Dados gerais: conservar a embalagem em local seco e ao abrigo da luz. Manter a
embalagem fechada após o uso. Não reutilizar a embalagem vazia.

ATIVIDADE 2

1. (F) O cloro não é um produto inflamável.
2. (V)
3. (F) A gasolina automotiva não é um produto explosivo, e sim inflamável.
4. (V)
5. (V)

ATIVIDADE 3

1. Borracha natural
2. Borracha natural e neoprene
3. Neoprene
4. Neoprene
5. Borracha natural, PVC e neoprene
6. Borracha natural
7. PVC e neoprene
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