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X
Esse curso NÃO forma:

-brigadistas
-técnicos em segurança do trabalho
-delegados 

Esse curso colabora:
-na prevenção
-na avaliação crítica
-no bom senso

- Material desenvolvido para treinamento introdutório de 
segurança em laboratórios químicos. 

- Este material não tem como objetivo abordar
todos os temas relevantes. Este material não é completo. 

- Este material não atende todas as exigências legais ou

normativas brasileiras.

- O conhecimento das pessoas envolvidas não pode
ser substituído por este material.

Uso autorizado em cursos gratuitos, desde que mantida as referências e citações.

Indicação das referências usadas no próprio slide:
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Brigada de Incêndio CT/UFRJ. 3938 – 7777
DISEG – Divisão de Segurança. 3938 – 1900

Bombeiros: 193

Safety:

Introdução

Security:

UCLA

Safety:

Prevent accidents, promote health, and protect the environment

Introdução
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UCLA

Introdução

UCLA

Introdução

The students should think through implications and risks of 
experiments that they observe or conduct…

…in order to learn that safe procedures are part of the way 
science must be done. 

NIOSH

Introdução
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NIOSH

Life threatening injuries can happen in the 
laboratory 

Introdução

While a vast number of references, standards and guidelines
have been developed to describe and promote different types of hazard evaluation 

methodologies in an industrial setting, 
similar resources that address the unique cultural and dynamic nature of an 

academic laboratory setting have not been generated

CSB

Introdução

https://www.aiche.org/ccps/resources/publications
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Introdução

The importance of laboratory safety has been recognized for many years in 
industry. However, educational institutions have been slower to adopt such safety 

practices and programs.

A science program has certain potential dangers. (…) Safety and health should be 
an integral part of the planning, preparation, and implementation of any science 

program.

NIOSH

Acidente (conceito prevencionista):

Evento não planejado e indesejável. Ou uma sequência de eventos
que geram consequências indesejáveis.

Definições básicas

Definições básicas
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Risco =  f ( severidade, probabilidade )

Definições básicas

Perigo - inerente a presença do agente (químico, físico, biológico).

Risco - exposição ao perigo, definido pela frequência e a consequência
prevista para a exposição.

Definições básicas

Perigo:

Condição física ou química que possui potencial para causar danos
à pessoas, propriedades ou ao meio ambiente.

Risco:

Medida de danos à vida humana, meio ambiente ou perda 
econômica resultante da combinação entre a frequência de 
ocorrência e a magnitude das perdas ou danos.

Acidente sem lesão

Acidente com lesão

Acidente com
morte ou

lesão permanente 

Frank Bird

Definições básicas
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Propagação

Terminação / Término

IniciaçãoEvitar a iniciação

Reduzir a propagação

Antecipar o término

Definições básicas

Texas Tech University
Laboratory Explosion

On January 7, 2010, a graduate student within
the Chemistry and Biochemistry Department at

Texas Tech University (Texas Tech) lost three
fingers, his hands and face were burned, and one
of his eyes was injured after the chemical he was

working with detonated.

http://www.depts.ttu.edu/vpr/integrity/csb-response/downloads/report.pdf

http://www.csb.gov/investigations/detail.aspx?SID=90

http://americaneg.vo.llnwd.net/o16/csb/lab_safety_windows.wmv
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BACKGROUND

Within the Department of Chemistry and Biochemistry (Chemistry Department), 
there are approximately 140 graduate and postdoctoral researchers, 

and 225 undergraduate students.

At the time of the incident, the campus  included 118 laboratories (Chemistry Department).

In October 2008, Texas Tech entered into a subcontract agreement with Northeastern
University (NEU) to participate in a program titled “Awareness and Localization of Explosive-

Related Threats” (ALERT), which was (and continues to be) funded by the 
U.S. Department of Homeland Security (DHS).

Texas Tech’s research focus is the detection of energetic materials 
that could represent a future security threat and includes synthesizing

and characterizing new potentially energetic materials

The terms of the subcontract agreement between NEU and Texas Tech were intended 
to provide maximum scientific freedom to Texas Tech

BACKGROUND

Parceria e Patrocínio

Tema de Pesquisa

Liberdade acadêmica versus orientações ou requisitos de segurança

The injured Texas Tech student, in his fifth year of graduate study at the time of the 
incident, began working on the ALERT project about a year prior to the incident. 

BACKGROUND

None of the graduate student’s previous work had been with energetics, 
thus when he began the project, he had to learn new techniques and methods.

Aluno experiente

Mas não na área de explosivos
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The graduate student did not receive any formal training
for working with energetic compounds.

BACKGROUND

It was assumed senior graduate students would transmit the information to 
newer group members; however, no formal documentation system was in

place to ensure that such information was effectively communicated to 
students and/or that students understood the information. 

Consequently, none of the students the CSB interviewed as part of its 
investigation, including those directly involved in the incident, stated they were 

aware of a strict 100 milligram limit. 

Instead, students indicated to the CSB believed…
“very small amounts” on the order of 200 to 300 milligrams.

Safety restrictions, such as a 100 milligram limit on the amount of compound
permitted to be synthesized, were verbally communicated by the two Principal 

Investigators (PIs)  of the research to some students.

The graduate student did not receive any formal training
for working with energetic compounds

INCIDENT DESCRIPTION

Beginning about a month prior to the January 7 incident, the fifth-year graduate 
student and a first-year graduate student he was mentoring began synthesizing a 
nickel hydrazine perchlorate (NHP) derivative.  The amounts of NHP synthesized 

were on the order of 50-300 milligrams.

Due to the amounts of compound needed to run each analytical test, the students 
synthesizing the NHP decided they would need to make several batches of the 

compound to fully characterize it; additionally, they had concerns of reproducibility 
between batches.

They wanted to synthesize a single batch of NHP that would provide enough 
compound to complete all the necessary characterizations; thus, they decided to 

scale-up the synthesis of NHP to make approximately 10 grams.
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The PIs of the research were not consulted on the decision to scale up. 

No written policies or procedures existed at the laboratory, departmental, or university 
levels which would have required the students to consult with the PIs before making this 

decision.

Based on experience, the two students had discovered that smaller amounts 
of the compound would not ignite or explode on impact when wet with 

water or hexane, and they assumed the hazards of larger quantities of NHP 
would be controlled in a similar manner.

INCIDENT DESCRIPTION

At this point, the graduate student working on the clumps was wearing goggles, but 
removed them and walked away from the mortar after he finished breaking the clumps. 

Several individuals from the lab indicated that  the decision to wear goggles was a 
personal choice which they based on how dangerous an activity was perceived to be.

The more senior student working with NHP returned to the mortar but did 
not replace his goggles while he stirred the NHP “one more time.” At this 

point, the compound detonated.

After the scale-up, the more senior student observed clumps in the product, and 
believed uniform particle size of the sample was important. As a result, he 

transferred about half of the synthesized NHP into a mortar, added hexane, and 
then used a pestle to gently break up the clumps.

INCIDENT DESCRIPTION

INCIDENT ANALYSIS

Swiss cheese model
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INCIDENT ANALYSIS

Modern accident causation theory recognizes that incidents are not the result of a single
malfunctioning piece of equipment or the erroneous actions of one person, but instead are

the result of a number of failures and deficiencies at many levels within an organization
and its technical community.

Swiss cheese model

Specifically, the CSB found:

The physical hazards of the energetic materials research work were not 
effectively assessed and controlled at Texas Tech;

Texas Tech’s laboratory safety management program was modeled after OSHA’s 
Occupational Exposure to Hazardous Chemicals in Laboratories Standard (29 CFR 

1910.1450). The Standard was created not to address physical hazards of 
chemicals, but rather health hazards as a result of chemical exposures;

Compostos químicos

X

Compostos explosivos

In 1997 Texas Tech created a Chemical Hygiene Plan (CHP) intended to establish policies,
procedures, and work practices to inform employees of hazards associated with chemicals

in laboratories. The CHP was developed in accordance with OSHA.

Developing the CHP was voluntary

OSHA’s initiative for a laboratory standard was to focus on hazardous chemicals

The standard has a clear focus on health hazards resulting from carcinogens,
toxins, irritants, corrosives, and other “exposure” type hazards. 

Compostos químicos

X

Compostos explosivos
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Specifically, the CSB found:

Comprehensive hazard evaluation guidance for research laboratories does not exist

Previous Texas Tech laboratory incidents with preventative lessons were not 
always documented, tracked, and formally communicated at the university

The research-granting agency, DHS, prescribed no safety provisions specific to the 
research work being conducted at Texas Tech at the time of the incident, missing an 

opportunity for safety influence;

Safety accountability and oversight by the principal investigators, the department, 
and university administration at Texas Tech were insufficient

Chemical Hygiene Plan Standard Operating Procedures

POP: procedimento operacional padrão

Apenas para químicos!

Apenas para químicos!

Apenas para químicos!



30/08/2018

15

Apenas para químicos!

Apenas para químicos!

Apenas para químicos!

Fatores contribuintes
para o acidente.

The university CHP stated that:

“PIs were responsible for determining the hazards of chemicals

generated within a laboratory”

But neither Texas Tech nor its Chemistry Department trained researchers to 
determine hazards.

“the ability to accurately identify and address hazards in the laboratory

is not a skill that comes naturally, and it must be taught

and encouraged through training and ongoing organizational support”

Lack of Formal Documentation and Communication

Safety critical information should be provided in writing and additional steps 
should be taken to verify that the recipients understand the material

The laboratory where the January 7 incident occurred had no written protocols 
or SOPs for synthesizing NHP or other energetic materials, 

no written restrictions concerning the amount of compound to be synthesized,
and no written mandatory safety requirements
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Good organizations learn lessons from incidents and take actions to strengthen 

their safety processes and programs

Approximately three years prior to the January 2010 detonation, two previous incidents 
had occurred within the same research groups; however, some students within these 
groups indicated that they were unaware of the incidents until after the 2010 event

While no one was injured in the previous incidents, they presented the PIs, and the entire 
Chemistry Department, an opportunity to recognize gaps in safety-critical knowledge

Aprendendo com o passado

The second previous incident involved a scale-up situation within the same research 
groups; a student unintentionally used the wrong units of measure and created an 

excess of a known energetic material. While reporting the synthesis at a group 
meeting, the PI asked how much compound the student had made, at which point 

the student reported 30 grams.

The PI immediately separated the 30 grams of explosive material into smaller, 
less hazardous quantities. 

The graduate student injured in the 2010 incident was a researcher in the laboratory
at the time of this near-miss and witnessed the interaction between the PI and the

student, but the near-miss was not reported to anyone outside of the 
research groups.

Good organizations learn lessons from incidents and take actions to strengthen 

their safety processes and programs

Aprendendo com o passado

DHS is one of 19 federal agencies that collectively provide over $25.3 billion to 
academic institutions for scientific research, but not all of these agencies choose to 

include safety requirements or stipulations within their grant applications and 
cooperative agreements with researchers.

Financiamento versus segurança

The CSB identified the grant funding body’s role in safety as a missed opportunity to
influence positive safety management and behavior.
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KEY LESSONS

Academic institutions should ensure that practices and procedures are in place to 
verify that research-specific hazards are evaluated and mitigated

Comprehensive guidance on managing the hazards unique to laboratory chemical
research in the academic environment is lacking.

Research-specific written protocols and training are necessary to manage 
laboratory research risk.

Near-misses and previous incidents provide opportunities for education and 
improvement only if they are documented, tracked, and communicated to drive 

safety change

Key Lessons for Preventing Incidents from 
Flammable Chemicals in 

Educational Demonstrations

http://www.csb.gov/key-lessons-for-preventing-incidents-from-flammable-chemicals-in-educational-demonstrations/

http://www.csb.gov/file.aspx?DocumentId=637
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Educational demonstrations involving flammable materials are 
often performed at schools or museums to

engage students and visitors and stimulate their interest in 
science

Uma boa ideia

Ou talvez não...

On September 3, 2014, a flash fire occurred during a science 
demonstration at the Terry Lee Wells Nevada Discovery Museum 

(“The Discovery”) in Reno, Nevada. Thirteen people were 
injured, including eight children and one adult who were 

transported to the hospital as a result of the fire. One child was 
kept overnight for treatment and additional observation.

A apresentação

A science demonstration called the “Fire Tornado” was regularly 
performed at The Discovery.
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A apresentação

The Fire Tornado demonstration is comprised of three smaller 
demonstrations performed sequentially to produce different 

colored flame “tornadoes.” Each demonstration involves igniting 
flammable isopropanol (rubbing alcohol) or methanol in the 

presence of a chemical additive to produce an orange,
red, or green colored flame six to twelve inches in height.

The Fire Tornado demonstration is intended to educate the 
audience on how tornadoes form and about the

chemical properties of the materials involved

 A cotton ball is placed on a glass dish and the fuel (isopropanol or 

methanol) is added to the dish to

 saturate the cotton ball;

 The color additive (strontium nitrate or boric acid) is added or sprinkled 

onto the cotton ball;

 The dish is placed on a turntable and the cotton ball is ignited using a 

barbeque-type butane lighter;

 The dish and burning cotton ball are covered using a wire mesh waste 

basket; and

 The educator spins the turntable, thus spinning the burning cotton ball 

and wire mesh basket, creating the tornado effect.

Roteiro

O acidente

On September, 3, 2014, at approximately 4:00 pm, an educator was performing 
the Fire Tornado demonstration for a group of visitors consisting primarily of 

young children

The visitors were seated on the floor approximately 15 feet away from the 
demonstration.

The first two variations of the demonstration were performed without 
incident.
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O acidente

During the third variation, the educator held the lighter
flame to the cotton ball, but the expected fuel flame did not rise.

Chama muito pequena

The educator realized that methanol fuel
had not been added to the cotton ball.

Hipótese

The educator attempted to pour a small amount of methanol from a
four-liter (about one gallon) bulk methanol container onto the cotton ball.

Resolvendo o problema

The educator attempted to pour a small amount of methanol from a
four-liter (about one gallon) bulk methanol container onto the cotton ball.

Resolvendo o problema

O acidente

Although there had been no sign of flame from the cotton ball, it is likely that the 
lighter had actually ignited the cotton, and it was smoldering.

The poured methanol ignited immediately, and then flashed back into the 
methanol container. The methanol inside the container then ignited, resulting in a 

pressure rise that expelled a large flame from the mouth of the container, 
causing a large flash fire

O acidente
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The educator dropped the methanol container after it caught fire. The 
container spilled, and burning methanol spread toward the
audience, catching some members of the audience on fire.

O acidente

In response to the fire, two of The Discovery
employees acted quickly, extinguishing the fire using a 

nearby fire extinguisher and fire blanket.

The CSB learned that neither The Discovery educators
nor their managers had experience or were expected to 

perform hazard analyses.

Fatores Contribuintes

As a result of not performing an effective hazard review, the Fire 
Tornado demonstration procedure lacked sufficient safety

precautions.

Análise de Risco

For example, during the initial demonstration training, educators
were told verbally to first pour the methanol from the bulk container into a small 
beaker in a separate room. However, the written procedure for the Fire Tornado 

demonstration did not contain such a requirement.

Fatores Contribuintes
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The lack of an effective hazard analysis and formal safety procedures resulted in a 
normalization of the improper use of the four-liter bulk methanol container during 

the Fire Tornado demonstrations

Discovery has a storage cabinet for flammable chemicals in the basement of 
the facility where the methanol was intended to be stored. Prior to 

performing the Fire Tornado demonstration, the methanol
was originally brought upstairs to an adjacent room near the demonstration 

area in order to provide educators more convenient access for filling the 
beaker. The beaker of methanol was then used in the

demonstration and the bulk methanol container remained 
in the adjacent room.

Fatores Contribuintes

Inicialmente era assim

More recently, some educators began bringing the bulk methanol 
container to the demonstration to show the audience. These 

educators stopped transferring the methanol to the beakers and 
instead soaked the cotton balls directly from the bulk methanol 

container during the demonstration.

Depois passou a ser assim...

Fatores Contribuintes

In fact, when the educator who performed the Fire Tornado demonstration on 
the day of the incident received the initial demonstration training, the beakers 

were not used and the cotton balls were soaked with methanol straight
from the bulk methanol container.

O próprio treinamento mudou
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Due to The Discovery staff’s lack of understanding and appreciation for the 
flammable hazards of methanol, the demonstration procedures and training 

focused primarily on the best ways for educators to interact with the audience 
and communicate science findings.

In fact, periodic evaluations focused on presenting an engaging demonstration 
rather than ensuring good safety practices during demonstrations.

Foco do treinamento

Fatores Contribuintes

Hierarchy of Controls

Hierarchy of Controls
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This incident is one of many the U.S. Chemical Safety Board (CSB) 
has identified in which lab demonstrations involving flammable 

materials have resulted in fires and injuries.

E não foi o primeiro caso

Reno, Nevada Ohio
NY

Denver, Colorado Raymond, Illinois

Exemplos de interesse:

Exemplos de interesse:

United 173
(dezembro de 1978)

DC-8

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Airlines_Flight_173

http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR7907.pdf
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The NTSB investigation revealed that when the landing gear was lowered, 
a loud thump was heard.

That unusual sound was accompanied by abnormal vibration and an
abnormal yaw of the aircraft. 

Motivo revelado depois: The right main landing gear retract cylinder assembly 

had failed due to corrosion, and that allowed the right gear to free fall. 

Exemplos de interesse:

United 173

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Airlines_Flight_173

http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR7907.pdf

Although it was down and locked, the rapid and abnormal free fall of the gear 
damaged a microswitch so severely that it failed to complete the circuit to the 
cockpit green light that tells the pilots that gear is down and locked. 

It was those unusual indicators (loud noise, vibration, yaw, and 
no green light) which led the captain to abort the landing, so 
that they would have time to diagnose the problem and 
prepare the passengers for an emergency landing.

Exemplos de interesse:

United 173

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Airlines_Flight_173

http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR7907.pdf
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While the decision to abort the landing was correct, the accident occurred 
because the flight crew became so absorbed with diagnosing the problem …

… that they failed to calculate a time when they needed to land to

avoid fuel starvation.

Exemplos de interesse:

United 173

Visão em túnel

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Airlines_Flight_173

http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR7907.pdf

Março de 1996
Aeronave: PT-LSD

Modelo: Learjet 25D
Operadora: Madrid Taxi Aéreo
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No dia 1 de Março de 1996, transportou um grupo de 7 pessoas de Caxias do Sul para
Piracicaba, aonde chegou às 15:45. 

No dia 2 de Março de 1996, com a mesma tripulação e sete passageiros, decolou de Piracicaba,
às 07:10, com destino a Guarulhos, onde pousou às 07:36. A  tripulação permaneceu nas 

instalações do aeroporto, onde, às 11:02, apresentou um plano de voo para Brasília, 
estimando a decolagem para as 15:00.

Após duas mensagens de atraso, decolaram às 16:41. O pouso em Brasília ocorreu às 17:52.

A decolagem de Brasília, de regresso a Guarulhos, ocorreu às 21:58. O voo, no nível (FL) 410,
transcorreu sem anormalidades.

Na descida, cruzando o FL 230, a aeronave chamou o Controle São Paulo, de quem passou
a receber vetoração por radar para a aproximação final do procedimento Charlie 2, ILS da

pista 09R do Aeroporto de Guarulhos (SBGR). 
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A aeronave apresentou tendência de deriva à esquerda, o que obrigou o Controle São
Paulo (APP-SP) a determinar novas proas para possibilitar a interceptação do 

localizador (final do procedimento). 

A interceptação ocorreu no bloqueio do marcador externo e fora dos parâmetros de uma
aproximação estabilizada. Sem estabilizar na aproximação final, a aeronave prosseguiu até atingir 

um ponto desviado lateralmente para a esquerda da pista, com velocidade de 205Kt  a 800 pés 
acima do terreno, quando arremeteu.

A arremetida foi executada em contato com a torre, tendo a aeronave informado que 
estava em condições visuais e em curva pela esquerda, para interceptar a perna do vento.
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A arremetida foi executada em contato com a torre, tendo a aeronave informado que 
estava em condições visuais e em curva pela esquerda, para interceptar a perna do vento.

A arremetida foi executada em contato com a torre, tendo a aeronave informado que 
estava em condições visuais e em curva pela esquerda, para interceptar a perna do vento.

A arremetida foi executada em contato com a torre, tendo a aeronave informado que 
estava em condições visuais e em curva pela esquerda, para interceptar a perna do vento.
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A arremetida foi executada em contato com a torre, tendo a aeronave informado que 
estava em condições visuais e em curva pela esquerda, para interceptar a perna do vento.

A torre orientou a aeronave para informar ingressando na perna do vento no setor sul.
A aeronave informou "setor norte".

Na perna do vento, a aeronave confirmou à Torre estar em condições visuais.

Após algumas chamadas da Torre, a aeronave respondeu e foi orientada a retornar ao contato
com o APP-SP para coordenação do seu tráfego com outros dois tráfegos em aproximação IFR.

O PT-LSD chamou o APP-SP, o qual solicitou informar suas condições no setor. O PT-LSD 
confirmou estar visual no setor e solicitou "perna base alongando", sendo então orientado a

manter a perna do vento, aguardando a passagem de outra aeronave em aproximação por
instrumento. 

“Downwind, the crew descended from 4.400 feet to 3.100 feet. The crew had switched the

Altitude Alert System to 4000 feet, yet they continued down to 3100 feet. It is no known 

whether there was a technical malfuntion in the equipment or that the pilots disregarded the 

altitude alert warning.” 

No prolongamento da perna do vento, no setor Norte, às 23:16, o PT-LSD chocou-se com
obstáculos a 3.300 pés, no ponto de coordenadas 23°25'52"S  046°35'58"O. 

Em consequência do impacto, a aeronave foi destruída e todos os ocupantes faleceram no local. 
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Fator Humano
(1). Aspecto Fisiológico - Contribuiu
As falhas verificadas no desempenho dos tripulantes evidenciaram cansaço resultante
da longa jornada, de 16:30 h, sem repouso, levando-os a um comportamento típico
de fadiga física.

(2). Aspecto Psicológico - Contribuiu
O temperamento persistente do Cmt, a preservação da sua auto-imagem e a carência
de potencial nos revelaram uma personalidade ansiosa e rígida. As atitudes e excesso
de autoconfiança e necessidade de afirmação, indevidamente irracionalizadas,
prejudicam o desempenho, principalmente em situações não rotineiras e que envolvem
risco; no caso, com o aumento de tensão e configuração de um estresse situacional.

A dinâmica afetiva estava presente, principalmente, pelo papel social que o Cmt sempre
procurou exercer de chefe de equipamento, de excelente piloto, de administrador e de
preposto da operadora. O co-piloto exibia um controle racional adequado e
comportamento retraído. Diante do nível operacional exibido pelo Cmt, deixou de
assessorá-lo adequadamente e corrigi-lo, como elemento de segurança da tripulação.

A fadiga física agravou os níveis de estresse situacional e motivou as falhas verificadas.

Fator Operacional
(1). Deficiente Instrução - Contribuiu
Durante as fases de instrução e treinamento do Cmt e do co-piloto, houve lacunas que
contribuíram para o baixo nível de desempenho encontrado nos momentos críticos do vôo.
Tais deficiências podem ser conseqüências da inexistência de um Programa de Treinamento
aprovado pelo DAC.

(2). Pouca experiência de Vôo na Aeronave - Contribuiu
A pouca experiência de vôo do co-piloto contribuiu, através de um deficiente assessoramento e de
sua inadequada fraseologia.

(3). Deficiente Supervisão - Contribuiu
Caracterizada pela ausência de uma supervisão mais próxima, visando assegurar aos tripulantes
as condições e parâmetros preconizados pela legislação vigente, principalmente, no que diz
Respeito à Lei do Aeronauta (Lei 7.183/84), assim como à não existência de pessoal credenciado
no trato  dos assuntos afetos à Segurança de Vôo, à inexistência de um Programa de 
Treinamento com  previsto no RBHA 135 e da inadequada composição da tripulação.

(4). Deficiente Coordenação de Cabine - Contribuiu
A não configuração da aeronave para as fases de aproximação e de pouso; as atitudes tomadas
pela tripulação, com acúmulo de tarefas e pequenos deslizes, relegando tarefas essenciais
a um plano secundário; denotam que a coordenação de cabine não estava à altura das
exigências de desempenho de vôo.

(6). Influência do Meio Ambiente - Contribuiu
A região sobrevoada pela aeronave apresentava circunstâncias ambientais limitadoras
de visibilidade, porquanto trata-se de área de baixa densidade demográfica, quase sem
iluminação, em uma noite escura e com cobertura de nuvens.
A probabilidade da presença de um dos passageiros, entre os pilotos, na cabine, poderia
ter causado uma interferência, que, de certo modo, poderia provocar o crescente número
de falhas e discrepâncias observadas, tais como a não estabilização na final do
procedimento de descida, os retardos nas respostas às comunicações do APP SP e,
inclusive, a arremetida no ar.

(7). Deficiente Planejamento - Contribuiu
Ditado por uma falha de preparação para realizar a aproximação e pouso, bem como
para uma possível arremetida. A aproximação perdida é indício de insuficiente
planejamento de descida; as falhas observadas após a arremetida são indícios de
falta de planejamento para essa fase em vôo visual.

Também está presente, embora não contribuinte, nas viagens que antecederam ao 
vôo do acidente. As missões sempre findavam por serem realizadas diferentemente da
forma que eram planejadas.
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Instinto vs Treino

O fogo subiu o túnel como em uma chaminé", disse à agência Reuters

um porta-voz do governo local.

Incêndio em um trem dentro de túnel inclinado

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2000/001113_austria.shtml

Descer e passar pelo fogo? Ou subir e se afastar do fogo?

Exemplos de interesse:

Exemplos de interesse:
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No dia 20/11/2000, 159 esportistas de esqui morreram em um incêndio 
sucedido de uma explosão de um trem na estação de esqui na Áustria, 
chamado "trem funicular de Kitzsteinhorn". Este partia de 900m de altitude de 
uma montanha ao topo de outra, através de um túnel de 3.200m de extensão.
No entanto, 12 pessoas sobreviveram. De que forma?

Se um trem pega fogo na parte mais baixa de um trem em um plano inclinado, 
o primeiro pensamento que surge é subir, evitando o fogo. No entanto, o que 
salvou essas 12 pessoas do incêndio no funicular é a estratégia de quebrar as 
janelas e descer túnel abaixo, enfrentando o fogo mas simultaneamente, 
evitando a fumaça.

O que realmente mata em caso de incêndio é ficar exposto à fumaça, que 
possui altas doses de gases nocivos ao corpo, carregados de gás carbônico. Esta 
fumaça se eleva, sempre buscando subir cada vez mais. Assim, devido ao 
formato com saídas iniciais e finais somente, o túnel se torna uma espécie de 
chaminé.

http://multidisciplinado.blogspot.com.br/2011/01/fuja-de-um-incendio-em-um-tunel.html

Exemplos de interesse:

Exemplos de interesse:

Identificação e Gerenciamento de Riscos

Risco

Risco =  Frequência x  Severidade
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Identificação e Gerenciamento de Riscos

Acidentes podem acontecer em qualquer lugar.

Objetivo:

Identificar o problema antes que ele se torne 

um problema de verdade!

UCLA

Identificação de Riscos

UFPR

Identificação de Riscos

Entre os riscos mais comuns destacam-se:

Uso de substâncias tóxicas, corrosivas, 
inflamáveis, explosivas, muito voláteis etc.

Manuseio de material de vidro

Trabalho envolvendo temperaturas  elevadas

Fogo (chama livre)

Eletricidade

Elevadas pressões
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Identificação de Riscos
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Metodologias

Check-Lists
APP /  APR

Bow Tie

Mapa de Risco

LOPA

In industry, companies use a variety of methodologies to assess hazards. For example, 
CCPS’s Guidelines for Hazard Evaluation Procedures is a 550-page book that presents 12 
different hazard evaluation methodologies, provides worked examples to demonstrate

what an effective evaluation encompasses, and identifies limitations of the various 
techniques. 

CSB

Metodologias

At academic institutions, the research of individual PIs can differ significantly; 
consequently, the hazards of research can vary widely among different 

laboratories. 

Even within the same laboratory under a single PI, students commonly work 
on different projects that can pose diverse safety hazards. 

CSB

Metodologias
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This indicates a need for guidance on various hazard evaluation 
methodologies and instruction on how and when each should be used within 

an academic laboratory research work environment. 

CSB

Metodologias

Check-list

Check-list antes de viajar de carro:

pressão dos pneus -caixa de ferramentas
-nível do óleo -triangulo e “macaco”
-nível da gasolina -mapa
-faróis e luzes de freio -documentação do carro
-limpador de parabrisa -documentação do motorista
-estepe -celular com carga

Check-list
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Check-list

Check-list

Check-lists para laboratório

1ª checagem do dia

Última checagem do dia

Realização de experimento específico

Montagem ou instalação específica

Falta de luz

Falta de água

Parada não programada

Acidentes leves com vítimas

Regime noturno (emergências
fora do horário de trabalho,

trabalho em regime de plantão,
etc.)

Acidentes graves com vítimas

Trabalho nas férias
após as 17h

Check-list

Check-lists para laboratório

Check-lists e procedimentos operacionais ajudam na
sistematização das atividades.

Segurança de processos  deve ser baseada em 
procedimentos, não em improvisos durante

emergências.

Procedimentos escritos (reais):

Trabalho Prescrito vs. Trabalho Realizado

Procedimentos escritos
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SOP: Standard Operating Procedure

POP: Procedimento Operacional Padrão

Abordagens semelhantes:

É uma análise preliminar, realizada antes de um
estudo mais completo.

Visa selecionar os principais perigos e as principais
áreas de risco de uma unidade.

APP / APR

APP / APR

A APR pode ser realizada de inúmeros modos, sendo
o mais comum a classificação dos perigos identificados

em relação à frequência e à severidade

Perigo Causas Efeitos Modo de 

detecção

Categoria 

da 

severidade

Categoria 

de 

frequencia

Recomendações Nº
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Análise de Risco

• Análise Preliminar de Perigo (APP)

http://licenciamento.ibama.gov.br/Outras%20Atividades/Complexo%20Industrial%20de%20Pecem%20CE/EIA-RIMA/VOL.%20III%20-%20Anexos%20EIA-RIMA/Tomo%20H/EAR%20-%20ANEXOS/Cap%EDtulo%2013%20%96%20ANEXOS/5.%20Anexo%20V%20%96%20APP/5.8_Industria_Qu%EDmica/APP_Industria_Qu%EDmica.pdf

Análise de Risco

• Análise Preliminar de Perigo (APP)

http://licenciamento.ibama.gov.br/Outras%20Atividades/Complexo%20Industrial%20de%20Pecem%20CE/EIA-RIMA/VOL.%20III%20-%20Anexos%20EIA-RIMA/Tomo%20H/EAR%20-%20ANEXOS/Cap%EDtulo%2013%20%96%20ANEXOS/5.%20Anexo%20V%20%96%20APP/5.8_Industria_Qu%EDmica/APP_Industria_Qu%EDmica.pdf

APP / APR

Severidade:

Categoria I :  desprezível. Potencial para causar pequenos danos as 

instalações e ao meio ambiente. 

Categoria II: marginal. Potencial de causar danos leves a seres humanos,

poluição localizada remediável com poucos recursos, danos localizados as

instalações com baixo comprometimento da produção. 

Categoria III: crítica. Potencial para gerar vítimas fatais, grandes danos

ao meio ambiente ou às instalações. Potencial para causar situações que

exigem ações imediatas para evitar catástrofes. 

Categoria IV, catastrófica. Potencial para causar danos irreparáveis ou de

elevado custo de reparação ao meio ambiente ou as instalações industriais.

Potencial de gerar vítimas fatais.
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APP / APR

Frequência:

Categoria A,    Remota.    Freqüência f < 10-3 ocorrências/ano

Não deverá ocorrer durante a vida útil da instalação

Categoria B,   Improvável.  Freqüência f < 10-2 ocorrências/ano

Muito pouco provável, mas possível.

Categoria C,   Provável. Freqüência f < 10-1  ocorrências / ano

Improvável, mas de ocorrência possível durante a vida útil da

planta

Categoria D,   Freqüente.  Freqüência f > 10-1 ocorrências / ano

Poderá ocorrer várias vezes durante a vida útil da planta.

122

Severidade por  Nolan (2008):
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Frequência por  Nolan (2008):

Matriz de Risco

Severidade Frequência
Matriz de
Categoria
de Riscos

Matriz de Risco

1 2 3 4

D RNC RM RC RC

C RNC RM RC RC

B RNC RNC RM RC

A RNC RNC RM RM

Frequência

Severidade

RC:  risco crítico

RM: risco moderado

RNC:  risco não crítico
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Mapa de Risco

biossegurancaemfoco.com

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2012-11/manual-de-elaboracao-de-mapa-risco.pdf

Mapa de Risco

Instruções sobre como elaborar um Mapa de Risco:

http://www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/apoio/Biosseguranca/Mapa%20de%20Risco%20120410.pdf?PHPSESSID=75c1033de7219cf9df2b666eed187310

http://www.uff.br/enfermagemdotrabalho/mapaderisco.htm

http://www.ib.unicamp.br/cipa/mapa_risco
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LOPA

http://r4risk.com.au/images/Hazard5.4.4.2-LiquefiedHazardousChemicalsUsedinProductionFacility-
Catastrophicfailureofstoragevesselreleasingupto250Teofliquidhazardouschemical.jpg

BOW TIE
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http://r4risk.com.au/images/Hazard5.4.4.2-LiquefiedHazardousChemicalsUsedinProductionFacility-
Catastrophicfailureofstoragevesselreleasingupto250Teofliquidhazardouschemical.jpg

BOW TIE

http://r4risk.com.au/images/Hazard5.4.4.2-LiquefiedHazardousChemicalsUsedinProductionFacility-
Catastrophicfailureofstoragevesselreleasingupto250Teofliquidhazardouschemical.jpg

BOW TIE

http://r4risk.com.au/images/Hazard5.4.4.2-LiquefiedHazardousChemicalsUsedinProductionFacility-
Catastrophicfailureofstoragevesselreleasingupto250Teofliquidhazardouschemical.jpg

BOW TIE
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http://r4risk.com.au/images/Hazard5.4.4.2-LiquefiedHazardousChemicalsUsedinProductionFacility-
Catastrophicfailureofstoragevesselreleasingupto250Teofliquidhazardouschemical.jpg

BOW TIE

http://r4risk.com.au/images/Hazard5.4.4.2-LiquefiedHazardousChemicalsUsedinProductionFacility-
Catastrophicfailureofstoragevesselreleasingupto250Teofliquidhazardouschemical.jpg

BOW TIE

Material Complementar:

http://www.risktec.co.uk/media/43525/bow-tie%20lessons%20learned%20-%20aiche.pdf
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Risco Químico

Risco Químico - Toxicologia

“Não existem substâncias inofensivas. 
O que diferencia um remédio de um veneno é apenas a dose.”

“A toxicidade de uma substância não pode ser alterada,
é uma propriedade dela.”

Risco Químico - Toxicologia

Rotas de exposição:
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Risco Químico - Toxicologia

Por inalação: constitui a principal via de intoxicação. A absorção
de gases, vapores, poeiras e aerossóis pelos pulmões e a sua
distribuição pelo sangue, que os leva às diversas partes do corpo,
é extremamente facilitada pela elevada superfície dos alvéolos
pulmonares. A equivocada cultura de que “laboratórios têm
naturalmente odor de produtos químicos” com frequência leva a
atitudes negligentes, provocando efeitos crônicos à saúde, com
danos muitas vezes permanentes ou irreversíveis. UFPR

Rotas de exposição:

Rotas de exposição:

Risco Químico - Toxicologia

Por absorção cutânea: a pele e a gordura protetora são
barreiras bastante efetivas, sendo poucas as substâncias que
podem ser absorvidas em quantidades perigosas. Os efeitos
mais comuns da ação de substâncias químicas sobre a pele são
as irritações superficiais e sensibilizações decorrentes da
combinação do contaminante com as proteínas. Como
decorrência destes fatos, o agente químico pode penetrar pela
pele, atingindo a corrente sanguínea. Neste sentido é
necessário especial cuidado quando houver danos à integridade
da pele – feridas expostas devem ser devidamente protegidas.
UFPR

Risco Químico - Toxicologia

Por ingestão: pode ocorrer de forma acidental, ou ao ingerir
partículas que estejam retidas no trato respiratório,
resultantes da inalação de pós ou fumos. Os riscos de
ingestão por contaminação das mãos e alimentos serão
inexistentes se houver a devida atenção e higiene no
trabalho. UFPR

Rotas de exposição:
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Quanto ao tempo de resposta:

O efeito pode ser avaliado:

Agudo: uma única dose,
resposta rápida.

Crônico: repetidas exposições
ao longo da vida.

Quanto a severidade:

Leve: efeitos reversíveis,
terminam com o fim da
exposição

Moderado: efeitos reversíveis,
não causam danos
definitivos a saúde.

Severo: danos graves e
definitivos a saúde.

Risco Químico - Toxicologia

Diferentes pessoas sofrem diferentes efeitos:

Idade
Sexo

Doenças pré-existentes

Genética
Alergias

Exposições anteriores

Nutrição

Atividade física

Risco Químico - Toxicologia

Risco Químico - Toxicologia

Dosagem

(concentração no ambiente e tempo de exposição)

Comparação com Limites de Tolerância
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Risco Químico - Toxicologia
ACGIH

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists

Risco Químico 
Toxicologia

Risco Químico 
Toxicologia
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ACGIH

Insalubridade

Periculosidade

Nariz: não confie nele!

Risco Químico 
Toxicologia

Risco Químico 
Toxicologia
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• Cilindros de gás

• Altas temperaturas

• Baixas temperaturas

• Elétrico

Risco Físico

Compressed Gas Cylinders

Compressed gases can be hazardous because each cylinder contains large 
amounts of energy and may also have high flammability and toxicity potential

NIOSH

Make sure the contents of the compressed gas cylinder are clearly stamped on the 
cylinder or on a durable label. Do not identify a gas cylinder by the 

manufacturer’s color code

Never use cylinders with missing or unreadable labels

Check all cylinders for damage before use

Wear appropriate protective eyewear when handling or using compressed gases.

Use the proper regulator for each gas cylinder

Do not attempt to repair a gas cylinder regulator

Never lubricate, modify, or force cylinder valves

Compressed Gas Cylinders

NIOSH
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Open valves slowly

Check for leaks around the valve and handle using a soap solution or an 
electronic leak detector.

Close valves and relieve pressure on cylinder regulators when cylinders are not in use.

Label empty cylinders “EMPTY” and date the tag; treat in the same manner 
that you would if it were full.

Compressed Gas Cylinders

NIOSH

Always attach valve safety caps when storing or moving cylinders 

Transport cylinders with an approved cart with a safety chain; never move or roll 
gas cylinders by hand.

Compressed Gas Cylinders

NIOSH

Securely attach all gas cylinders (empty or full) to a wall or laboratory bench 

Compressed Gas Cylinders

NIOSH

bancada
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Store cylinders by gas type, separating oxidizing gases from flammable gases
by either 20 feet

Store gas cylinders in cool, dry, well-ventilated areas away from incompatible
materials and ignition sources. Do not subject any part of a cylinder to a 

temperature higher than 125 °F.

Store empty cylinders separately from full cylinders 

Compressed Gas Cylinders

NIOSH

Não use elevadores comuns. E apenas as 
pessoas envolvidas no transporte devem estar

dentro do elevador

Compressed Gas Cylinders

Evite cilindros dentro de salas (mesmo 
nitrogênio ou ar sintético) - caso ocorra um 
vazamento o gás pode ocupar facilmente

todo o ambiente.

Compressed Gas Cylinders
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Altas Temperaturas

Altas Temperaturas

Não deixe aparelhagem alguma em funcionamento sem supervisão.

Não deixe sem atenção qualquer operação em que haja aquecimento.

Apague sempre os bicos de gás que não estiverem sendo utilizados.

Fontes de alta temperatura devem ficar afastadas de compostos inflamáveis.

Não dirija a abertura de tubos de ensaio ou frascos em aquecimento contra si 
mesmo ou o colega.

UFPR

Altas Temperaturas

Nunca aqueça bruscamente líquidos ou sólidos.

Ao submeter um líquido à ebulição durante longo período, utilize pedras de 
ebulição, evitando o derramamento do líquido e possíveis queimaduras.

Nunca aqueça qualquer sistema completamente fechado.

Use sempre o banho-maria para aquecer solventes orgânicos.

Cuidado com peças aquecidas: como a aparência delas é igual à das frias, uma
queimadura nestas circunstâncias é comum.

UFPR
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Be careful when handling hot glassware and apparatus in the laboratory. 
Hot glassware looks just like cold glassware 

Make sure no flammable solvents are in the surrounding area when lighting a flame

Do not leave lit Bunsen burners unattended.

Turn off all heating apparatus when not in use

Use a hot water bath to heat flammable liquids. Never heat directly with a flame.

Altas Temperaturas

NIOSH

Eletricidade

Ao ligar qualquer aparelho, verifique se a tensão da rede corresponde à 
indicada na etiqueta do aparelho.

Eletricidade

Melhor: use formatos diferentes e 
incompatíveis!!
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Eletricidade

X

evitar uso de benjamim
evitar uso de extensão soltas

Disjuntor que desama sempre não é normal. Chame a manutenção

Identifique os disjuntores!

Vai facilitar para rastrear o problema, 
deixará a manutenção mais segura

e  reduzirá o tempo para
desligar em caso de emergência

Eletricidade

Siga as instruções do manual de ligação elétrica de 
cada equipamento novo. Na falta do manual, ou não 

tendo entendido, aguarde. É melhor  um projeto 
atrasado que um incêndio no horário.

Antes de instalar equipamentos que exigem grande carga, consulte um especialista.

Eletricidade
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Tenha um plano para a falta de luz. O plano deve contemplar também
o retorno da energia em um momento em que não existam pessoas no laboratório.

Tenha (e teste) as luzes de emergência

Eletricidade

Água

Alguns modelos de ar-condicionado podem soltar água pela parte inferior,
especialmente quando o dreno entope. 

Isso não é incomum. Cuidado com o material armazenado embaixo!

Água

Tenha um plano para a falta de água. O plano deve contemplar também o retorno da
água em um momento em que não existam pessoas no ambiente.

Preveja chuva e inundações!

Preveja a limpeza do laboratório!
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Incêndio

O que mata em um incêndio?Incêndio

O que mata em um incêndio?

Fogo

Calor direto

Ar quente

Vapor de água

Fumaça tóxica

Queda de objetos

Explosões

Outros

Incêndio
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300°C

600°C

900°C

Incêndio

Triangulo do Fogo:

(Oxigênio)

A combustão ocorre na fase vapor.

Ou seja, o líquido é vaporizado ou o sólido é decomposto em vapor antes da 
combustão ocorrer.

Incêndio

Incêndio
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Definições 

Flash Point  ou Temperatura de Fulgor: é a 
menor temperatura na qual existe geração de vapor  
suficiente para criar uma mistura inflamável. Porém 

nessa temperatura a queima é rápida e não se 
sustenta.

Fire Point ou Temperatura de Combustão: é a 
menor temperatura na qual o vapor sobre o líquido
queima de forma continua uma vez tendo sofrido 

ignição. A temperatura de Fire Point é alguns
graus superior a de Flash.

Incêndio

Annex 2 Flammability limits, flash temperature and heat of combustion (higher value) for different substances
Industrial Safety Series, Volume 8, 2008, Pages 335-336

Fonte:

Incêndio

Auto Ignição (AIT)

É a temperatura na qual o vapor 
de uma determinada substância

entra em combustão 
espontaneamente, apenas pelo 
contato com o ambiente naquela 

temperatura. 

Temperatura de Autoignição: é a temperatura acima da qual existe energia suficiente
no ambiente para servir de fonte de ignição.

Incêndio
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Incêndio

Tendência:

Classes de incêndio:
Incêndio

Bom senso...

Incêndio
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Obrigações legais:

• NR-23

• COSCIP – Rio de Janeiro

• Decretos e Leis

http://www.dgst.cbmerj.rj.gov.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=174

?



30/08/2018

64

Algumas empresas usam a cor no rótulo para sinalizar
a classe de incêndio para a qual o equipamento se aplica.
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Apenas pessoas treinadas devem tentar apagar um incêndio

E nunca deixe o fogo entre você e a rota de fuga

Lembre-se!

Lembre-se!

Lembre-se!
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Pó Químico - Age principalmente por abafamento. 
Há várias composições de pós, o mais comum, 
do tipo BC é fabricado com 95% de bicarbonato de 
sódio e 5% de estearato de potássio, de magnésio e 
outros - para melhorar sua fluidez e torná-lo repelente
à umidade e ao empedramento. Como gás de 

pressurização recomenda-se o uso de nitrogênio.

Pó Químico 

Pó ABC (múltiplo uso, polivalente, para fogo em 
sólidos, líquidos inflamáveis e eletricidade).

Seu principal componente, o fosfato monoamônico,
é um produto muito utilizado na produção de
fertilizante agrícola. 
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Monoammonium Phosphate 

Monoammonium Phosphate or "ABC" or "Multi-Purpose" Dry Chemical differs from
potassium bicarbonate or sodium bicarbonate in that it is acidic in nature.

In addition to similar effectiveness on class B and C fires when compared to
sodium bicarbonate, monoammonium phosphate has unique effectiveness on
class A fires.

When it contacts the burning surface of an ordinary combustible, a molten residue
(metaphosphoric acid) is formed. This residue coats the burning ember and
excludes oxygen.

Monoammonium phosphate will not saponify when used on hot cooking grease
and will cause corrosion if not thoroughly removed from most surfaces.

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf

Note a presença do manômetro
e a ausência do disco de ruptura
no gatilho. 
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Compostos Halogenados - Agem por abafamento.
Não danificam equipamentos eletrônicos sensíveis. 
ALTAMENTE EFICIÊNTES!
Muito mais eficiente que o CO2. 

São aplicáveis para as classes de fogo A,B e C. 

Problemas ambientais. Uso restrito (ex: aeronaves).

NOTA: para a mesma capacidade, os extintores de Halon mostram-
se três vezes mais eficazes que os de CO2.

Observação:
Agentes halogenados (Halon)

Nesta classificação são encontrados o Halon 1211, o Halon 1301 e a combinação
dos dois:

- Halon 1211/1301. São gases liquefeitos, classificados como agentes limpos porque não
deixam resíduos após descarga. Extinguem o fogo interrompendo a reação da combustão.

Halon 1301- Bromotrifluorometano
Para espaços ocupados de aeronaves, onde não existe ventilação forçada, não há
disponibilidade de máscaras de oxigênio e não há um segundo piloto, o extintor de Halon
1301 é o escolhido e deve ter o mínimo de 8 segundos de tempo de descarga.

Halon 1211- Bromoclorodifluorometano
O extintor de Halon 1211, indicado para espaços ocupados em aeronaves, deve ter não
menos de 8 segundos de tempo de descarga e alcance mínimo de 3 metros. Em
pequenas aeronaves, certificadas para até quatro ocupantes, pode ser usado em lugar do
Halon 1301, que é o recomendado. Podem, também, serem usados os extintores que
combinam os agentes Halon 1211 e Halon 1301.

Fonte: ANAC Data: 10 abr. 2008
CI Nº: 20-003
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Observação:
Agentes halogenados (Halon)

Halogenated agents have been used for fire fighting since the early 1900's. Of the
ten halogenated agents that have been used two have been the most common
since the early 1970's - halon 1211 and halon 1301.

Each halogenated agent has unique physical properties such as vapor pressure,
boiling point, specific gravity and the like. All halogenated agents decompose
when exposed to flame or temperatures above 900 deg. F.

THEORY OF EXTINGUISHMENT:

Halogenated agents suppress fire by interrupting the chemical chain reaction in
the combustion process, working in the fire chemically instead of physically.
Exactly how this "chain breaking" process works is not completely understood. It
is generally agreed that bromine is released from the agent as it decomposes in
the fire carrying away the "free radicals" that cause the combustion and releasing
more bromine to continue the "chain breaking" process.

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf

Many of these halogenated agents, halon 1301and 1211 specifically, are
identified as ozone-depleting agents and are subject to control under the
Montreal Protocol and other Federal requirements. NFPA 10 and 12A have
specific requirements for reclaiming these agents and preventing their
release into the atmosphere under non-fire conditions. For more information
on how to accomplish this consult the manufacturer’s service, maintenance
and recharge manual for the equipment and agent involved.

The primary advantage of halogenated agents has been the lack of clean up
required after using the agent. In some environments (such as electronics,
data processing, jet engines and high tech optical equipment), discharging
other extinguishing agents such as dry chemical or water could cause more
property damage than the fire itself. Pound for pound, halogenated agents as
used in hand portable extinguishers were never as effective as more
common agents on typical class B and class A fires.

http://www.amerex-fire.com/system/document/file/92/Fire_and_Fire_Extinguishment.pdf

Gás Carbônico (CO2) - Age por abafamento, e por resfriamento em ação 
secundária. É um gás sem cheiro, sem cor e não conduz eletricidade, sendo 
recomendado na extinção de fogo classes B e C. É asfixiante e por isso 
deve-se evitar o seu uso em ambientes pequenos.
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Segure aqui!

Gatilho

Frio!!!

Cuidado!
Alta Pressão!

Note a ausência de manômetro
e a presença do disco de ruptura.
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Disco de ruptura.

Fonte:
http://www.cieb.cbmerj.rj.gov.br/documentos/Material_downloads/Cap_3.pdf
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Água - Age inicialmente por resfriamento. Sua ação por abafamento 
ocorre devido à sua capacidade de transformação em vapor, na razão de
1 litro de água para 1.500 litros de vapor. Específico para classe A.

Fonte:
http://www.cieb.cbmerj.rj.gov.br/documentos/Material_downloads/Cap_3.pdf

Rasgos 
laterais na rosca.
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Espuma:

Mecânica - Age primeiro por abafamento e de forma secundária por resfriamento.
Quando a espuma é do tipo AFFF, o líquido drenado forma um filme aquoso na 
superfície do combustível, dificultando a re-ignição. 
É ideal para extinguir fogo classe B. Também é eficiente na extinção de fogo 
classe A. Conduz eletricidade!



30/08/2018

74

A espuma mecânica (formada por bolhas de ar) é produzida pelo 
batimento mecânico de água com extrato proteínico, uma espécie de 
sabão líquido concentrado. Sua razão de expansão é de 1:6. A 
espuma mecânica de alta expansão chega a 1:1000. A espuma 
mecânica é um agente extintor empregado no combate a incêndio da 
classe "B" (líquidos inflamáveis). A espuma mecânica deve ser 
aplicada contra um anteparo, para que possa ir cobrindo lentamente a 
superfície da área incendiada.

Tanto a espuma química como a mecânica têm dupla ação. Agem por 
resfriamento, devido a água e por abafamento, devido a própria 
espuma. Portanto, são úteis nos incêndios de Classe A e B.

A espuma é condutora de eletricidade. Portanto, jatos plenos de 
espuma não devem ser aplicados em incêndios de equipamentos 
elétricos energizados, ou seja em incêndios de Classe C, porque 
contêm água.; também não é considerada agente adequado para 
incêndios que envolvam gases de petróleo.

Espuma:

Espuma Química - A espuma química (formada por bolhas de CO2) é produzida 
juntando-se soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio. Sua razão 
média de expansão é de 1:10. Fora de uso
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http://extintor-de-incendio.blogspot.com.br/2012/11/anel-de-identificacao-de-inspecao-do.html

Dicas de uso!
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Identificar a classe do incêndio

Avaliar se é possível fazer alguma coisa com os 
equipamentos e conhecimento disponíveis

Localizar o extintor adequado
(identificar)

Verificar a integridade do 
equipamento

-mangueira conectada
-mangueira não ressecada ou 
furos
-equipamento danificado  ou amassado
-faltam peças

CO2:
Fácil de identificar, mas cuidado com peças faltantes

PQS e Água:
Identifique pelo rótulo E pela mangueira E pelo som

Checar a identificação

Principalmente pelo som!!
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Remover o lacre (por torção, não 
puxando)

Testar antes de prosseguir

Funcionou!Não funcionou!

Deite!

Levar até o local (carregando ou 
arrastando)

Segurar de forma apropriada
(cuidado especialmente com o CO2)

Disparar contra a base do fogo

Disparar contra a base do fogo

Mantenha contato visual com o fogo

Não dispare de forma contínua – observe!

Cuidado com líquidos em chamas, eles podem respingar quando atingidos pelo
agente extintor.

Deite o extintor vazio ou usado

Precisando de outro equipamento, saia 
observando o fogo, não de costas.
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Regras importantes

Não combata chamas mais altas que você

Em locais fechados não deixe a fumaça tomar o ambiente

Não deixe fogo entre você e a saída 
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Higiene

Higiene

UCLA
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Fonte Trajeto Receptor

Higiene

Fonte Trajeto Receptor

Higiene

Fonte Trajeto Receptor

Higiene
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Fonte Trajeto Receptor

Higiene

Higiene

Exemplos:

UCLA

Higiene
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Ventilação Local ExaustoraHigiene

Sempre utilize a capela quando 
forem efetuadas evaporações 
com solventes ou reações que 

liberem gases tóxicos.

Use the laboratory chemical hood, if available, when there is 
a possibility of release of toxic chemical vapors, dust, or 
gases. When using a hood, the sash opening should be kept 
at a minimum to protect the user and to ensure efficient 
operation of the hood. Keep your head and body outside of 
the hood face. Chemicals and equipment should be placed 
at least six inches within the hood to ensure proper air flow. 

NIOSH

Higiene

Higiene
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Higiene

Do not store items on bench tops 
and in laboratory chemical hoods, 

except when in use
(NIOSH)

Ventilação Local ExaustoraHigiene

UCLA

Higiene



30/08/2018

85

Higiene EPI para Laboratório

Higiene EPI para Laboratório

Wear the appropriate personal protective equipment (i.e., chemical splash 
goggles, laboratory aprons or coats, and gloves) (NIOSH)

EPI é a última opção! Não a primeira!

NR-9

Higiene
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UCLA

Higiene EPI para Laboratório

Use roupas adequadas para o trabalho 
que estiver realizando. UFPR

EPI para LaboratórioHigiene

UCLA

UCLA

EPI para LaboratórioHigiene
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UCLA

Sempre que a ocasião pedir não dispense
o uso de óculos de segurança ou máscaras.

UFPR

EPI para LaboratórioHigiene

UCLA

Higiene

O uso do guarda-pó, de mangas longas e 
preferencialmente de algodão (fibras sintéticas são 

altamente inflamáveis), sempre fechado, é 
indispensável em qualquer situação. 

O ato de vesti-lo ou desvesti-lo sempre deve ser feito 
na entrada do laboratório, distante portanto das

bancadas. 
UFPR

De  preferência use calças compridas.
UFPR

UCLA

Sempre que a ocasião pedir não dispense o uso de luvas.
UFPR

EPI para LaboratórioHigiene
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UCLA

Sempre use sapatos fechados.
UFPR

EPI para LaboratórioHigiene

100% Algodão

100% Algodão

EPI para LaboratórioHigiene

Manga Curta Manga Comprida

EPI para LaboratórioHigiene

Wear a full-length, long-sleeved laboratory coat or chemical-resistant apron. (NIOSH)
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EPI para LaboratórioHigiene

X X
EPI para LaboratórioHigiene
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X

EPI para LaboratórioHigiene
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Higiene

X
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X
Higiene
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EPI para LaboratórioHigiene

C.A.

http://www3.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternetXSL.asp

C.A.

C.A.

EPI para LaboratórioHigiene

Óculos de segurança herméticos para produtos químicos



30/08/2018

94

Óculos de Segurança com lente de grau

http://brasil.uvexrx.com/index.php/produtos/



30/08/2018

95

http://www.honeywellsafety.com/BR/Product_Catalog/Landing_Page_-_Uvex_RX.aspx

http://www.honeywellsafety.com/BR/Product_Catalog/Landing_Page_Uvex_RX_Linha_de_Produtos.aspx

EPI para LaboratórioHigiene

Risco Químico

PVC
Borracha Natural
Nitrílica
Neoprene
Butílica
PVA
VITON
Silver Shield

Wear appropriate chemical resistant gloves before handling chemicals. Gloves are not 
universally protective against all chemicals. NIOSH
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EPI para LaboratórioHigiene

http://www.ciadoepi.com.br/page_1209414930737.html

http://www.ciadoepi.com.br/page_1209414930737.html
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http://www.ciadoepi.com.br/page_1209414930737.html

http://www.ciadoepi.com.br/page_1209414930737.html

Escolhendo a melhor luva para cada agente químico:

http://unesp.br/costsa/mostra_arq_multi.php?arquivo=8292

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/luvas.html

EPI para LaboratórioHigiene
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EPI para LaboratórioHigiene

FPA!?

EPI para LaboratórioHigiene

< IPVS (ou IDLH)Oxigênio
> 19.5%

Fator de Proteção Atribuído??

EPI para LaboratórioHigiene
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Vapor de Xis com 75 ppm
Oxigênio: normal

Dados para Xis:
Limite de Tolerância: 5 ppm

IDLH = 300 ppm 

?

EPI para LaboratórioHigiene

Higiene

EPI para LaboratórioHigiene
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EPI para LaboratórioHigiene

+ =

EPI para LaboratórioHigiene

?

EPI para LaboratórioHigiene
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EPI para LaboratórioHigiene

EPI para LaboratórioHigiene

Higiene
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Higiene
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No unlabeled substance should be
present in the laboratory at any time!

Rótulos e Sinalização

NIOSH

Nunca deixe de rotular de forma adequada os 
frascos com soluções recém preparadas.

Nunca abra um frasco antes de ler o 
rótulo.

Rótulos e Sinalização

UFPR

secondary containers

UCLA

Rótulos e Sinalização
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Use labels with good adhesive.

Use a permanent marker (waterproof and fade resistant) or laser (not inkjet) 
printer.

Print clearly and visibly

Replace damaged, faded, or semi-attached labels

Rótulos e Sinalização

NIOSH

If possible, keep all chemicals in their original containers

Make sure all chemicals and reagents are labeled

When one transfers a material from the original manufacturer’s container to other 
vessels, these vessels are referred to as “secondary containers”

Label all containers used for storage with the following:

Chemical name (as it appears on the MSDS)

Necessary handling and hazard information

Concentration or purity

Date prepared

Rótulos e Sinalização

NIOSHOptional: NFPA diamond

These chemicals are to be used 
within a work shift or 

laboratory session.

Label all containers in immediate use with the following:

Chemical name (as it appears on the MSDS)

Necessary handling and hazard information

Rótulos e Sinalização

NIOSH
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All containers used for chemical waste should be labeled with the following:

“WASTE” or “HAZARDOUS WASTE”

Chemical name (as it appears on the MSDS)

Hazard(s) associated with the chemical waste

Rótulos e Sinalização

NIOSH

Common Safety Symbols (U.S.) 

Rótulos e Sinalização

NIOSH

Common Safety Symbols (International) 

Rótulos e Sinalização

NIOSH
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Rótulos e Sinalização

NFPA 704, NFPA Hazard Labels, NFPA diamond, 
Diagrama de Hommel

The National Fire Protection Association (NFPA) has developed a visual guide for a 
number of chemicals pertinent to the MSDS. The ANSI/NFPA 704 Hazard 

Identification system, the NFPA diamond, is a quick visual review of the health 
hazard, flammability, reactivity, and special hazards a chemical may present.

The diamond is broken into four sections (blue, red, yellow, and white). The symbols 
and numbers in the four sections indicate the degree of hazard associated with a 

particular chemical or material. 

Rótulos e Sinalização

Rótulos e Sinalização
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Rótulos e Sinalização

Rótulos e Sinalização

Rótulos e Sinalização
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Rótulos e Sinalização

UCLA

Rótulos e Sinalização

Rótulos e Sinalização

Ao utilizar pisseti não esqueça de rotulá-lo corretamente.
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Rótulos e Sinalização

UCLA

Rótulos e Sinalização

Muito mais que produtos químicos...

UCLA

Rótulos e Sinalização
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Rótulos e Sinalização
ABNT 13434

Rótulos e Sinalização
ABNT 13434

Rótulos e Sinalização
ABNT 13434
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proibiçãoRótulos e Sinalização

alerta
Rótulos e Sinalização

alerta

Rótulos e Sinalização
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alerta

Rótulos e Sinalização

orientação e 
salvamento

Rótulos e Sinalização

orientação e 
salvamentoRótulos e Sinalização
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orientação e 
salvamentoRótulos e Sinalização

orientação e 
salvamentoRótulos e Sinalização

equipamentosRótulos e Sinalização
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equipamentosRótulos e Sinalização

Rótulos e Sinalização equipamentos

Exemplos ABNT 13434
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Exemplos
ABNT 13434

Exemplos
ABNT 13434

Exemplos
ABNT 13434
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Exemplos
ABNT 13434

Exemplos
ABNT 13434

Exemplos
ABNT 13434
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Exemplos

Catálogo empresa Everlux
http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/

Exemplos
Catálogo empresa Everlux

http://www.everlux.com.br/br/
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Sobre sinalização:

Instruções Técnicas – Corpo de Bombeiros de SP:
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/IT_20_2011.pdf

Norma de Procedimento Técnico – Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná:
http://www.bombeiros.pr.gov.br/arquivos/File/bombeiros/vistoria/NPT0201Sinalizacaodeemergencia.pdf

OBS: demais instruções técnicas bombeiros de SP:
http://www.ccb.polmil.sp.gov.br/
(serviço de segurança / legislação)

Boas Práticas

Não brinque durante o trabalho nem distraia seu colega com conversas 
desnecessárias. Concentre-se no que estiver fazendo (UFPR)

Atitude

Do not engage in practical jokes or boisterous conduct in the laboratory (NIOSH)

Never run in the laboratory (NIOSH)

The use of personal audio or video equipment
is prohibited in the laboratory (NIOSH)

Do not sit on laboratory benches (NIOSH)

Nunca trabalhe sozinho no laboratório.

Boas Práticas

UFPR

Atitude

Notify your teacher of any sensitivities that
you may have to particular chemicals if known (NIOSH)

Esteja sempre consciente do que está fazendo.

UFPR
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Boas Práticas Atitude

Improvisações são caminhos curtos para causar
acidentes, use sempre material adequado e observe sempre o 

protocolo da aula (UFPR).

Não improvise!! Não pare a centrífuga com a mão, não use um isqueiro quando o 
acendimento automático não funcionar, não carregue peso sem carrinhos

Trabalho prescrito  vs Trabalho realizado

Boas Práticas

UFPR

Atitude

Nunca coloque sobre a bancada de trabalho, objetos de uso pessoal e/ou 
estranhos ao trabalho. Bolsas e sacolas devem ser colocadas nas estantes

próximas à porta de entrada do laboratório.
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Nunca ingira qualquer coisa, alimentos ou bebidas, no laboratório.

Não utilize vidrarias e materiais de laboratório para o preparo de 
alimentos e/ou bebidas.

UFPR

Não fume no laboratório.

Não aplique maquiagem

Do not store chemicals with food and drink (NIOSH)

Do not store chemicals in personal staff refrigerators 
(NIOSH) 

Never use food containers for chemical storage
(NIOSH)

Nunca ingira qualquer coisa, alimentos ou bebidas, no laboratório.

Não utilize vidrarias e materiais de laboratório para o preparo de 
alimentos e/ou bebidas.

Do not store chemicals
with food and drink (NIOSH)

Do not store chemicals in
personal staff refrigerators (NIOSH) 

Never use food containers for chemical storage
(NIOSH)

Boas Práticas

Informe sempre aos seus colegas quando está sendo efetuado um 
experimento perigoso.

Sempre ouça cuidadosamente do seu professor as instruções para 
a execução da prática. Em caso de dúvidas, procure dirimi-las 
antes do começo da execução da mesma.

Comunique ao seu professor qualquer acidente ocorrido.

Siga as instruções do laboratório para o descarte de substâncias.

UFPR

Atitude
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Boas Práticas

NIOSH

Atitude

Never allow unauthorized visitors to enter the laboratory.

The performance of unauthorized 
experiments is strictly forbidden

Boas Práticas Atitude

NIOSH

Always perform the experiments or work precisely as directed by the teacher.

Coats, bags, and other personal items must be stored in designated areas, 
not on the bench tops 

Keep the floor clear of all objects (e.g., ice, small objects, spilled liquids).

Boas Práticas Espaço de Trabalho

NIOSH

Never block access to exits or emergency equipment

Do not store chemicals on the floor, even temporarily
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Boas Práticas

Não fique trancado no laboratório, a fuga deve ser facilitada.

Não trabalhe sozinho!

Conheça o laboratório em que trabalha e saiba usar os seus equipamentos de
segurança. Conheça o funcionamento dos chuveiros de segurança, dos extintores,

dos lava-olhos etc.

Boas Práticas Conhecendo o terreno

Não manuseie qualquer aparelho, dispositivo ou substâncias sem ter noção completa
dos riscos e dos cuidados envolvidos neste manuseio.

Crie o hábito de informar-se sempre sobre as propriedades tóxicas de cada
substância e os respectivos primeiros-socorros.

Antes de executar uma reação desconhecida, teste-a na menor escala possível
dentro da capela

UFPR

Boas Práticas Conhecendo o terreno

Know the location of and how to use of all safety and emergency equipment prior 
to laboratory activity.

Identify safety procedures to follow in the event of an emergency/accident.

Know the location of and how to use the cut-off switches and valves for the water, 
gas, and electricity in the laboratory 

NIOSH

Have an understanding of all the potential hazards of the materials, the process, 
and the equipment involved in every laboratory activity.

Discuss all safety concerns and potential hazards related to the 
laboratory work 
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Boas Práticas Manutenção

Conduct regular inspections of safety and first aid equipment as often as 
requested by the administration. Record the inspection date and the 

inspector’s initials on the attached equipment inspection tag.

Notify the administration if a hazardous or possibly hazardous condition 
(e.g., malfunctioning safety equipment or chemical hazard) is identified in 

the laboratory and follow through on the status.

Never use defective equipment

Inspect all equipment/apparatus in the laboratory before use.

NIOSH

Não utilize material de vidro trincado, lascado 
ou corroído (UFPR)

Utilize provetas, pipetas e buretas com volume adequado à quantidade
de líquido que você quer medir.

Boas Práticas Método de Trabalho

Jamais pipete substâncias tóxicas e/ou corrosivas com a boca; use pera de 
borracha ou bomba à vácuo.

Jamais utilize a mesma pipeta para a 
volumetria de líquidos diferentes.

Sempre recoloque as tampas nos frascos quando eles não 
estiverem sendo utilizados, para evitar a contaminação ou 

perdas por volatilização.

Nunca retorne reagentes para os seus frascos 
de origem.

UFPR

Ao diluir ou dissolver um ácido ou uma base, adicione-o lentamente 
sobre a água com agitação. Se necessário, use resfriamento.

Boas Práticas Método de Trabalho

Adicione sempre ácidos à água E NUNCA O CONTRÁRIO.

UFPR
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Boas Práticas Substituições Possíveis

Armazenamento e arrumação

Organize chemicals first by COMPATIBILITY—not alphabetic succession 

Store alphabetically within compatible groups

NIOSH

Recomendações Gerais

Store acids in a dedicated acid cabinet. Nitric acid should be stored alone unless the 
cabinet provides a separate compartment for nitric acid storage

Store highly toxic chemicals in a dedicated, lockable poison cabinet that has been 
labeled with a highly visible sign

Store volatile in a ventilated cabinet

Store flammables in an approved flammable liquid storage cabinet 

Armazenamento e arrumação

NIOSH
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Recomendações Gerais

Do not place heavy materials, liquid chemicals, and 
large containers on high shelves. 

Do not store chemicals on tops of cabinets

Do not store 
chemicals on 

shelves above eye 
level

Armazenamento e arrumação

NIOSH

Do not expose stored chemicals to direct heat or sunlight, 
or highly variable temperatures.

Make sure all containers are properly closed 

After each use, carefully wipe down the outside of the container with a 
paper towel before returning it to the storage area. Properly dispose of the 

paper towel after use. 

Recomendações Gerais

Armazenamento e arrumação

NIOSH
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http://response.restoration.noaa.gov/chemaids/react.html

Chemical Reactivity Worksheet (CRW)
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http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/
chemical-spills/response-tools/downloading-chemical-reactivity-worksheet.html

Chemical Reactivity Worksheet (CRW)

Chemical Reactivity Worksheet (CRW)

Procedimentos de Emergência



30/08/2018

135

Procedimentos de Emergência

Urgência:
providência que deve ser tomada assim que possível

Emergência:
providência que não pode aguardar, em geral envolve risco de vida.

Situação que “emerge”, se torna pior caso nada seja feito.

Procedimentos de Emergência

Assess the
overall situation

Determine the appropriate
action to resolve the situation

Follow the pre-existing, 
approved local emergency plan

Act!

NIOSH

Procedimentos de Emergência

Triplo S
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Procedimentos de Emergência

http://www.nbcwashington.com/news/local/Water-Rescue-Underway-After-Crash-Witness-Falls-Off-Bridge-389035561.html
http://www.wusa9.com/news/local/frederick-county/3-injured-after-dump-truck-tractor-trailer-crash-in-md/286624036
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https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/08/26/paramedics-are-taught-not-to-risk-their-lives-after-mass-shootings-they-should/?utm_term=.70038664ec2e

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/armed-with-a-new-approach-police-and-medics-stormed-through-the-las-
vegas-gunfire-saving-lives/2017/10/05/3f4c255e-a9fe-11e7-850e-2bdd1236be5d_story.html
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“Reação de luta ou fuga”“Reação de luta ou fuga”

“Reação de fuga... Ou luta”“Reação de fuga... Ou luta”

Chemical in the Eye

Flush the eye immediately with water while holding the eye open with fingers

If wearing contact lens, remove and continue to rinse the eye with water

Continue to flush the eye and seek immediate medical attention

Procedimentos de Emergência

NIOSH

Chemical in the Eye

Procedimentos de Emergência

Melhor não usar!
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Acid/Base Spill

For a spill not directly on human skin, do the following:

Neutralize acids with powdered sodium hydrogen carbonate (sodium bicarbonate/baking
soda), or bases with vinegar (5% acetic acid solution).

Avoid inhaling vapors.

Spread diatomaceous earth to absorb the neutralized chemical.

Procedimentos de Emergência

NIOSHChame apoio técnico!

Acid/Base Spill

Flush area with copious amounts of cold water 
from the faucet or drench shower for at least 5 

minutes.

Spill is on clothing:  first remove clothing from 
the skin and soak the area with water as soon 

as possible.

Arrange treatment by medical personnel

Procedimentos de Emergência

NIOSH

For a spill directly on human skin, do the following:
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ABNT 16291

Mercury Spill

Evacuate the affected area

Procedimentos de Emergência

NIOSH
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Existem dois tipos de queimaduras...
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X X



30/08/2018

145

Pressão local

Primeiro pano que entra nunca sai

NUNCA TORNIQUETE

Regras Gerais:

Ao ligar para o socorro seja claro, fique calmo e explique o que houve.
Responda as perguntas e tente informar onde está. As informações
ajudam o socorrista ajudar você!

Ao sair do local feche a porta mas não tranque. Use sempre o
seu lado direito do corredor ou da escada.

Não desloque ou remova a vítima. Espere ajuda especializada. Mas se
houver incêndio sem controle ou grande liberação de vapor tóxico
pode ser melhor remover.
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Brigada de Incêndio CT/UFRJ. 3938 – 7777
DISEG – Divisão de Segurança. 3938 – 1900

Bombeiros: 193

Grupo Pró-Química / ABIQUIM:
0800 11 8270 (dia e noite)

Keep a list of emergency phone numbers near the phone 
(NIOSH)

UCLA

Fontes Complementares de Consulta

UCLA

Fontes Complementares de Consulta

FISPQs
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Material Safety Data Sheets (MSDS)

Ficha de Informação de Segurança sobre Produto Químico (FISPQ)

Material Safety Data Sheets (MSDS) contains information regarding the proper 
procedures for handling, storing, and disposing of chemical substances

An MSDS accompanies all chemicals or kits that contain chemicals. If an MSDS does 
not accompany a chemical, many web sites and science supply companies can 

supply one 

Save all MSDSs and store in a designated file or binder using a system that is organized 
and easy to understand.

Material Safety Data Sheets (MSDS)
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Ficha de Informação de Segurança sobre Produto Químico (FISPQ)
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Normas NFPA:
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NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals

Norma NFPA de interesse:
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OSHA 1910.1450:

OSHA 29 CFR 1910.1450: Occupational Exposure to

Hazardous Chemicals in Laboratories

“Laboratory Standard” 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title29-vol6/pdf/CFR-2012-title29-vol6-sec1910-1450.pdf
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Fontes Complementares de Consulta

ABIQUIM

http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f1/DOE-HDBK-1046-2008.pdf

http://orise.orau.gov/emi/scapa/files/doe-hdbk-1046-2008_ac.pdf

https://www.hsdl.org/?view&did=7354

SESMT

CIPA

PPRA

PCMSO

Exame admissional e periódicos

NR

Siglas usadas em segurança do trabalho:

Artigos complementares:
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NIOSH: School Chemistry Laboratory Safety Guide
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-107/

UCLA: Treinamento online
http://training.ehs.ucla.edu/Training1/player.html

UFPR: Regras de Segurança
http://people.ufpr.br/~cid/farmacognosia_I/Apostila/seguranca.pdf

CBS / TTU: Investigação Univ. Texas Tech (CSB)
http://www.csb.gov/investigations/detail.aspx?SID=90
http://www.depts.ttu.edu/vpr/integrity/csb-
response/downloads/report.pdf
http://americaneg.vo.llnwd.net/o16/csb/lab_safety_windows.wmv

Referências Complementares, outros cursos, etc...

http://www.utexas.edu/safety/ehs/lab/manual/toc.html

http://www.ehs.indiana.edu/lab_safety.shtml

http://www.stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/chem/inven/index.html

http://map.ais.ucla.edu/go/campus-safety/environment,-health-safety/Laboratory-
Safety

http://www.resources.labsafetyinstitute.org/index.html

Vídeos:
http://map.ais.ucla.edu/go/1004476

Referências Complementares, outros cursos, etc...

http://www.resources.labsafetyinstitute.org/SafetyVideos.html

http://vimeo.com/6170550

http://training.ehs.ucla.edu/

NIOSH
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FIM


