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Objetivo: Capacitar servidores quanto às noções
básicas sobre prevenção e extinção de princípio de
incêndio, bem como sobre procedimentos adequados
em situações de emergência.   
 
Público-alvo: Técnicos-Administrativos 
 
N° de vagas: 40 Carga horária: 30 horas  
 
Período: 09 a 26 de outubro de 2018 - Módulos à
distância 
 
Tutores: Carlos Reinaldo Campos Corrêa (Técnico em
Segurança do Trabalho)  
 
 Murilo César Rabelo Soares (Engenheiro de
Segurança do Trabalho) 
 
 
29 a 31 de outubro de 2018 - Presencial
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No primeiro módulo trataremos sobre diversas
definições a respeito de prevenção e combate a
incêndio, com o objetivo de esclarecer
determinados termos técnicos presentes no
decorrer do curso. 
 
As definições foram retiradas da NBR 13860 -
Glossário de termos relacionados com a segurança
contra incêndio, norma brasileira que define os
termos a serem adotados na normalização de
segurança contra incêndio. 
 
Os principais termos da supramencionada NBR
estão dispostos a seguir. 
 
Boa leitura!
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Alarme: Dispositivo destinado a produzir sinais de alerta sonoro ou visual, por ocasião de uma
emergência qualquer. 
 
Alarme de incêndio: Dispositivo que indica a existência de um princípio de incêndio. 
 
Área protegida: Área dotada de equipamento de proteção e combate a incêndio. 
 
Área protegida por extintor: Área medida em metros quadrados de piso, protegida por uma unidade
extintora, em função do risco. 
 
Auto-ignição ou ponto de auto-ignição: Menor temperatura na qual um combustível emite vapores
em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar na região imediatamente acima da sua
superfície, capaz de entrar em ignição quando em contato com o ar. 
 
Capacidade extintora: Medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático
normalizado. 
 
Chuveiro automático para extinção de incêndio (sprinkler): Dispositivo destinado a projetar água,
em forma de chuva, dotado de elemento sensível à elevação de temperatura. 
 
Classes de incêndio: Classificação didática na qual se definem fogos de diferentes natureza. Adotada
no Brasil em quatro classes: fogo classe A, fogo classe B, fogo classe C e fogo classe D. 
 
Combate a incêndio: Conjunto de ações destinadas a extinguir incêndio, com uso de equipamentos
manuais ou automáticos. 
 
Comburente: Substância que sustenta a combustão. 
 
Combustão: Reação exotérmica de um combustível com um comburente, geralmente acompanhada
de chamas e/ou brasa e/ou emissão de fumaça. 
 
Combustão de superfície: Combustão limitada à superfície de um material. 
 
Combustão em brasa: Combustão de um material na fase sólida, sem chama, porém com emissão de
luz proveniente da zona de combustão. 
 
Combustão espontânea: Combustão resultante de autoaquecimento, sem aplicação de calor externo. 
 
Combustível: Todo material capaz de queimar. 
 
Detector automático de chama: Dispositivo destinado a atuar em resposta a uma radiação visível ou
não, resultante de um princípio de incêndio. 
 
Detector automático de fumaça: Dispositivo destinado a atuar quando ocorre a presença de
partículas e/ou gases, visíveis ou não, em produtos de combustão.
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Extintor de incêndio: Aparelho de acionamento manual normalizado, portátil ou sobre rodas, destinado a
combater princípios de incêndio. 
 
Fogo: Processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. 
 
Fogo classe A: Fogo em materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade,
deixando resíduos. 
 
Fogo classe B: Fogo em líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis sólidos, que se liquefazem por 
ação do calor e queimam somente em superfície. 
 
Fogo classe C: Fogo em equipamentos e instalações elétricas energizadas. 
 
Fogo classe D: Fogo em metais e materiais pirofóricos. 
 
Hidrante: Dispositivo dotado de tomada(s) de água para prevenção e combate a incêndio. 
 
Ignição: Iniciação da combustão. 
 
Iluminação de emergência: Sistema que tem como objetivo proporcionar iluminação suficiente e
adequada, a fim de permitir a saída fácil e segura das pessoas para o exterior da edificação, em caso de
interrupção da alimentação normal, bem como proporcionar a execução de serviços do interesse da
segurança e intervenção de socorro (Bombeiros) e garantir a continuação do trabalho nos locais onde não
possa haver interrupção de iluminação normal. 
 
Incêndio: Fogo fora de controle. 
 
Mangote: Tubo flexível armado destinado a operar em sucção. 
 
Mangotinho: Mangueira flexível de borracha anticolapsante, de diâmetro inferior a 38 mm. 
 
Mangueira de incêndio: Equipamento de combate a incêndio constituído essencialmente por um duto
flexível dotado de uniões. 
 
Parede corta-fogo: Parede especialmente projetada com características de resistência ao fogo por
tempo determinado, verificada em ensaio específico. 
 
Porta corta-fogo: Dispositivo móvel que, vedando aberturas em paredes, retarda a propagação do
incêndio de um ambiente para outro, sob condições de ensaio. 
 
Rota de fuga: Saídas e caminhos devidamente sinalizados e protegidos, a serem percorridos pelas
pessoas para um rápido e seguro abandono do local em emergência. 
 
Saída de emergência: Saída devidamente sinalizada para um local seguro. 
 
Sinalização de emergência: Sinalização que fornece uma mensagem geral de segurança obtida por
uma combinação de cor e forma geométrica, fornecendo uma mensagem específica de segurança pelo
símbolo gráfico executado com a cor de segurança sobre a cor de controle.
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1. Identifique outras definições adotadas na normalização de segurança
contra incêndio e adicione no Fórum Temático I.  
 
2. Sugestão de leitura: Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra
Incêndios, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
             
  Assista ao vídeo 1 - Proteção contra incêndios nos locais de trabalho. 
           

ATIVIDADES 
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O segundo módulo aborda a
sinalização de segurança que tem
como objetivo reduzir o risco de
ocorrência de incêndio, além de
alertar para os riscos existentes nos
ambientes. 
 
Apresentaremos exemplos de
sinalização de segurança de rota de
fuga, saída de emergência e de
equipamentos de combate a
incêndio. 
 
No final do módulo será proposta
uma atividade. 
 
Bons estudos! 
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A sinalização de segurança contra incêndio e pânico tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de
incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à
situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das
rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. (NBR 13434-1) 
 
É classificada em sinalização básica e complementar. 
 
A sinalização básica é constituída por quatro categorias, de acordo com a sua função, descritas a
seguir: 
 
a) sinalização de proibição, cuja função é proibir ou coibir ações capazes de conduzir ao início do
incêndio ou ao seu agravamento; 
 
b) sinalização de alerta, cuja função é alertar para áreas e materiais com potencial risco; 
 
c) sinalização de orientação e salvamento, cuja função é indicar as rotas de saída e ações necessárias
para o seu acesso; 
 
d) sinalização de equipamentos de combate e alarme, cuja função é indicar a localização e os tipos de
equipamentos de combate a incêndio disponíveis. 
 
A sinalização complementar é composta por faixas de cor ou mensagens, devendo ser empregadas
nas seguintes situações: 
 
a) indicação continuada de rotas de saída; 
 
b) indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saída, como pilares, arestas de paredes,
vigas etc.; 
 
c) mensagens escritas específicas que acompanham a sinalização básica, onde for necessária a
complementação da mensagem dada pelo símbolo. 
 
Os diversos tipos de sinalização de segurança contra incêndio e pânico devem ser implantados em
função de características específicas de uso e dos riscos, bem como em função de necessidades
básicas para a garantia da segurança contra incêndio na edificação. 
 
A seguir estão as definições de rotas de fuga e de saída de emergência: 
 
De acordo com a NBR 15219, rotas de fuga são caminhos e saídas devidamente sinalizados, dotados
de proteção contra incêndio e desobstruídos, a serem percorridos pelas pessoas para um rápido e
seguro abandono de qualquer local da planta até o ponto de encontro previamente determinado pelo
plano de emergência contra incêndio. 
 
Saída de emergência é definida pela NBR 9077, como o caminho contínuo, devidamente protegido,
proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas
ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário, em caso de um
incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço aberto, protegido do
incêndio, em comunicação com o logradouro.



SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 10 

Fonte: (NBR 13434-2)
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Fonte: (NBR 13434-2)
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Fonte: (NBR 13434-2)
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De acordo com o item 5.1.4, da NBR 13434-1, a
sinalização de equipamentos de combate a
incêndio deve estar a uma altura mínima de
1,80 m, medida do piso acabado à base da
sinalização e imediatamente acima do
equipamento sinalizado e: 
 
a) quando houver, na área de risco, obstáculos
que dificultem ou impeçam a visualização direta
da sinalização básica no plano vertical, a
mesma sinalização deve ser repetida a uma
altura suficiente para a sua visualização; 
 
b) quando o equipamento se encontrar instalado
em uma das faces de um pilar, todas as faces
visíveis do pilar devem ser sinalizadas; 
 
c) quando existirem situações onde a
visualização da sinalização não seja possível
apenas com a instalação da placa acima do
equipamento, deve-se adotar o posicionamento
para placa adicional em dupla face
perpendicularmente à superfície da placa
instalada na parede ou pilar; 
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1. Localize, em seu local de trabalho, qualquer um dos tipos de
sinalização discriminados no módulo, adicione uma fotografia no Fórum
Temático II e indique os erros e acertos. 
 
           

ATIVIDADES 
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O terceiro módulo é a respeito de prevenção e
combate a incêndio e aborda o triângulo do
fogo, os meios de propagação do incêndio,
assim como os processos de extinção do fogo. 
 
O presente módulo é muito importante, pois traz
as classes de incêndio e as respectivas formas
de combate, além de tratar sobre medidas
preventivas em caso de incêndio e brigada de
incêndio. 
 
No final do módulo será proposta uma atividade. 
 
Bons estudos! 
 



TRIÂNGULO DO FOGO

MEIOS DE PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO
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Fogo: é uma reação química de oxidação (processo de combustão), caracterizada pela emissão de
calor, luz e gases tóxicos. (NBR 13860) 
 
A combustão é uma reação química provocada pela combinação de três elementos: o calor, o
combustível e o comburente.  
 
                                      Calor  +  Combustível  +  Comburente  =  Fogo 
 
Por essa razão, o fogo é representado simbolicamente por um triângulo equilátero, cujos lados
correspondem aos elementos que o constitui. 
 
Calor: proveniente de uma fonte natural ou artificial de energia e que eleva a temperatura do
combustível. 
 
Combustível: na maioria dos casos, possuí carbono e hidrogênio em sua composição. Passa dos
estados sólido ou líquido para o gasoso na presença do calor, entrando em reação química quando em
contato com os gases comburentes (oxigênio, nitrogênio...). 
 
Comburente: elemento oxidante que reage com as moléculas de gases combustíveis. É a substância
que sustenta a combustão. O oxigênio é o comburente mais comum. 
 
Detector automático de fumaça: Dispositivo destinado a atuar quando ocorre a presença de
partículas e/ou gases, visíveis ou não, em produtos de combustão.

Um incêndio pode ter inúmeras causas e propaga-se por três meios: 
 
Condução: é o processo pelo qual o calor se transmite sem intervalo entre os corpos. 
Ex: ao aquecer uma extremidade de um prego, em pouco tempo todo o prego estará aquecido. 
 
Convecção: é o processo pelo qual o calor é transmitido de um ponto a outro através do deslocamento
da substância aquecida líquida ou gasosa.  
Ex: transferência de temperatura por meio da massa de ar ou gases quentes. 
 
Irradiação: é o processo pelo qual o calor é transferido de um ponto a outro por meio de ondas de calor
que se propagam pelo espaço. 
Ex: o calor que sentimos no rosto quando nos aproximamos do fogo.
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Para combater o início de incêndio é necessário quebrar o triângulo do fogo, eliminando ou neutralizando
a ação de um dos elementos que o compõem. 
 
Isolamento - ação de suprimir o combustível; 
 
Resfriamento - ação de absorver o calor; 
 
Abafamento - ação de isolar a substância incendiada do oxigênio.

CLASSES DE INCÊNDIO

Segundo a NBR 13860, classes de incêndio é a classificação didática na qual se definem fogos de
diferentes natureza. Adotada no Brasil em quatro classes: fogo classe A, fogo classe B, fogo classe C e
fogo classe D. 
 
Fogo classe A: Fogo em materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade,
deixando resíduos. 
 
Material combustível - madeira, tecidos, papel, couro, palha, borracha. 
 
Fogo classe B: Fogo em líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis sólidos, que se liquefazem por
ação do calor e queimam somente em superfície. 
 
Material combustível - água-rás, tintas, solventes, óleos, querosene, gasolina, verniz, gorduras, ceras,
graxas, gases. 
 
Fogo classe C: Fogo em equipamentos e instalações elétricas energizadas. 
 
Material combustível - equipamentos elétricos energizados, motores, cabos condutores,
transformadores, caixa de controle, resistência. 
 
Fogo classe D: Fogo em metais e materiais pirofóricos. 
 
Material combustível - produtos químicos e metais pirofóricos, sódio, magnésio, alumínio em pó. 
 
Forma de combate - Agentes extintores especiais que se fundem em contato com o metal e produto
químico, formando uma capa isolando o ar. O combate às chamas deve obedecer às características do
agente combustível.
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Aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e acessórios contendo o agente extintor
destinado a combater princípios de incêndio. (NBR 12693) Contém uma substância limitada capaz de
apagar o fogo de pequena extensão ou princípio de incêndio. Podem ser portáteis ou acondicionados em
carrinhos para transporte. 
 
Os extintores de incêndio a serem utilizados devem obedecer às normas brasileiras ou regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, sendo
necessária a aposição de identificação de conformidade de órgãos de certificação credenciados pelo
INMETRO, nos dispositivos de combate a princípio de incêndio. 
 
Os extintores devem ser instalados em locais de fácil acesso e visualização, sua parte superior não
poderá estar a mais de 1,60 m acima do piso, não podem ser instalados em paredes de escadas e não
poderão ser encobertos por pilhas de materiais. Embaixo do extintor, no piso, deverá ser pintada uma
área de no mínimo 1m x 1m, não podendo ser obstruída de forma nenhuma. 
 
Todo extintor deverá ser inspecionado periodicamente, sendo observado seu aspecto externo, os rótulos
de identificação, os lacres, manômetros e se os bicos e válvulas de alívio não estão entupidos. Cada
extintor deverá ter em seu bojo, uma etiqueta contendo data de recarga, teste hidrostático e número de
identificação. 
 
Tipos de extintores: 
 
Extintor ABC: Indicado para combater princípio de incêndios de classe A, B e C. 
 
Extintor AP - água pressurizada: Indicado para combater incêndios de classe A.  
 
Extintor CO2 - gás carbônico: Indicado para combater incêndios de classe C, em equipamentos elétricos
energizados. Pode ser usado na classe B.  
 
Extintor PQS - pó químico seco: É indicado para incêndios de classe B, em líquidos inflamáveis, graxas e
gases combustíveis. Também pode ser usado na classe C. 
 
 
Combate a incêndio em equipamentos elétricos energizados 
 
A primeira providência é desligar a corrente, cortando a fonte de energia que ativa a combustão. Se o
incêndio continuar, devem ser empregados os elementos extintores e os recursos adequados à situação,
tendo em vista que pode existir energia acumulada capaz de provocar acidentes.  
 
Tratando-se de fogo em cabos condutores, painéis de controle, rolamento de motores, estufas, fornos,
quadro distribuidor, casa de força, o fogo deve ser combatido com extintores de Dióxido de Carbono
(CO2). 
 
Obs.: O extintor de Água Pressurizada (AP) não dever ser utilizado em equipamentos elétricos
energizados.  
 
 
 Assista ao vídeo 2 - Incêndio e fogo.
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- Se notar indícios de incêndios (fumaça, cheiro de queimado, estalidos, etc.), aproxime-se a uma
distância segura para ver o que está queimando e a extensão do fogo; 
 
- Dê o alarme pelo meio disponível aos responsáveis pela administração do prédio e/ou ligue para o
Corpo de Bombeiros - Telefone 193; 
 
- Mantenha a calma; 
 
- Se não souber combater o fogo, ou não puder dominá-lo, saia do local, fechando todas as portas e
janelas, mas sem trancá-las, desligando a eletricidade e alertando os demais ocupantes do andar; 
 
- Nunca volte para apanhar objetos; 
 
- Só suba se for impossível descer. O fogo e o calor caminham sempre para cima; 
 
- Se possível proteja a respiração com um pano molhado junto à boca e ao nariz e mantenha-se sempre o
mais próximo do chão, já que é o local com menor concentração de fumaça; 
 
- Antes de abrir uma porta, verifique se ela não está quente. Ao abri-la proteja-se contra a parede, pois
pode existir fogo do outro lado; 
 
- Se estiver preso, tente arrombar portas e divisórias com o impacto de qualquer objeto resistente; 
 
- Mantenha-se vestido e se possível molhe suas roupas; 
 
- Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas, sapatos e
cabelo; 
 
- Procure alcançar o térreo usando as escadas. Jamais use o elevador, pois a energia é normalmente
cortada; 
 
- Se sentir cheiro de gás, não acenda ou apague luzes; 
 
- Feche, mas não tranque a porta do cômodo onde estiver. Se possível vede as frestas para não deixar
entrar fumaça. 
 
- Se ficar preso em algum ambiente, aproxime-se de aberturas externas e tente de alguma maneira
informar sua localização; 
 
Nunca salte. 
 
 
            Assista aos vídeos: 
            3 - Em caso de Incêndio 
            4 - Forma correta de evacuar prédios em caso de incêndio 
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De acordo com a NBR 14276, brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas preferencialmente
voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de
incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, dentro de uma área preestabelecida na planta. 
 
Critérios a serem observados na seleção de candidatos a brigadista: 
 
a) permanecer na edificação durante seu turno de trabalho; 
b) possuir boa condição física e boa saúde; 
c) possuir bom conhecimento das instalações; 
d) ter mais de 18 anos; 
e) ser alfabetizado. 
 
Os candidatos a brigadista, devem frequentar curso com carga horária mínima definada pelos anexos A e
B da NBR 14276. Os brigadistas que concluírem o curso com aproveitamento mínimo de 70% na
avaliação teórica e prática devem receber certificados, expedidos por instrutor em incêndio e instrutor em
primeiros-socorros, com validade de um ano.  
 
As atribuições da brigada de incêndio são as seguintes: 
 
a) ações de prevenção: 
  - conhecer o plano de emergência contra incêndio; 
  - avaliar os riscos existentes; 
  - inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, primeiros-socorros e outros existentes; 
  - inspecionar as rotas de fuga; 
  - elaborar relatório das irregularidades encontradas; 
  - encaminhar o relatório aos setores competentes; 
  - orientar a população fixa e flutuante; 
  - participar dos exercícios simulados. 
 
b) ações de emergência: aplicar os procedimentos básicos estabelecidos no plano de emergência contra
incêndio da planta até o esgotamento dos recursos destinados aos brigadistas. 
 
Cada membro da brigada, conforme sua função prevista no plano de emergência, deve receber os
equipamentos de proteção individual para proteção da cabeça, dos olhos, do tronco, dos membros
superiores e inferiores e do corpo todo, conforme a Norma Regulamentadora nº 06, do MTE, Portaria
3.214/78.
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1. Localize um extintor de incêndio em seu local de trabalho, adicione uma
fotografia do mesmo no Fórum Temático III, aponte a(s) classe(s) para a(s)
qual (is) a utilização do dispositivo é apropriada e indique os erros e acertos
sobre a sua sinalização e localização. 
           

ATIVIDADES 
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Considerando a diversidade de produtos
químicos utilizados nos laboratórios da
Universidade Federal de São João del-Rei e o
risco que os mesmos representam para dar
origem a um princípio de incêndio, torna-se
fundamental a divulgação de informações
complementares sobre tais produtos. 
 
Sendo assim, o quarto módulo aborda as 16
seções da Ficha de Informações de Segurança
de Produtos Químicos (FISPQ), dentre as quais
estão as medidas de combate a incêndio,
identificação de perigos e medidas de primeiros
socorros. 
 
Bons estudos!



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS 

QUÍMICOS - FISPQ
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Fornece orientações sobre vários aspectos de produtos químicos (substâncias ou misturas) quanto à
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. A FISPQ oferece, para esses aspectos,
conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e
ações em situação de emergência.  
 
É um meio de o fornecedor transferir informações essenciais sobre os perigos de um produto químico
ao usuário deste, possibilitando a ele tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e
meio ambiente. 
 
As informações podem ser transferidas para os trabalhadores, empregadores, profissionais da saúde e
segurança, pessoal de emergência, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e
outras partes envolvidas com o produto químico. 
 
O documento é dividido em 16 seções, contemplando informações gerais do produto e instruções sobre
ações de emergência a serem adotadas em caso de acidente.



SEÇÕES DA FISPQ
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1 - Identificação do produto e da empresa 
Esta seção deve informar o nome da substância ou mistura (nome comercial) conforme utilizado no rótulo,
o código interno de identificação da substância ou mistura utilizado pela empresa (quando existente), bem
como os dados do fornecedor: nome da empresa, endereço, número de telefone de contato e telefone
para emergências. Também deve informar alguns dos principais usos recomendados para a substância
ou mistura, podendo incluir breves descrições, como, por exemplo, retardante de chamas, antioxidante.
As restrições específicas de uso para a substância ou mistura podem ser fornecidas. 
 
2 - Identificação de perigos 
Descrever os perigos da substância ou mistura e as informações associadas a estes perigos, conforme as
subseções abaixo: 
 
2.1 Classicação da substância ou mistura; 
 
2.2 Elementos de rotulagem do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de
Produtos Químicos (GHS por sua sigla em inglês), incluindo as frases de precaução; 
 
2.3 Outros perigos que não resultam em uma classicação. 
 
3 - Composição e informações sobre os ingredientes 
Informar se o produto químico é uma substância ou uma mistura, além de identificar os ingredientes do
produto químico, abrangendo a identificação das impurezas e os aditivos que estejam classificados e que
contribuam para a classificação do produto químico. 
 
4 - Medidas de primeiros-socorros 
Nesta seção devem ser informadas quais as medidas de primeiros-socorros que podem ser aplicadas por
pessoas sem treinamento específico, sem o uso de equipamentos adequados e sem dispor de uma ampla
seleção de medicamentos. 
 
Caso haja necessidade de atendimento médico, tal informação deve especificar em que situação isso
deve ocorrer. Devem ser fornecidas informações sobre os efeitos imediatos, para cada via de exposição,
incluindo indicação para o socorro imediato, além de relatar os possíveis efeitos retardados e
a necessidade de acompanhamento médico. 
 
5 - Medidas de combate a incêndio 
Esta seção refere-se às medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela
substância ou mistura, ou que ocorra em seu entorno. 
 
6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
Recomendar as medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou
perdas, com a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens
e o meio ambiente. Devem ser informadas, as medidas de intervenção em função do volume do
vazamento (grande ou pequeno), quando este influencia de maneira significativa na magnitude do perigo
que se apresente. Podem ser necessárias ações distintas para os procedimentos de contenção e
recuperação. 
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7 - Manuseio e armazenamento 
Devem ser fornecidas indicações sobre práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais
perigos que a substância ou mistura apresenta para as pessoas, os bens e o meio ambiente. Deve-se dar
ênfase quanto às precauções a serem tomadas em função do uso previsto e das propriedades
específicas da substância ou mistura. Se relevante, deve-se fornecer recomendações sobre os requisitos
específicos de armazenamento. 
 
8 - Controle de exposição e proteção individual 
Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica. Adicionalmente, há de se
entender por “controle de exposição” toda a gama de medidas específicas de proteção e prevenção que
devem ser tomadas durante a utilização, com a finalidade de minimizar a exposição a que estão
submetidos os trabalhadores e o meio ambiente. Também deve ser informadas as medidas técnicas de
controle apropriadas que sejam necessárias para minimizar a exposição à substância ou mistura, e
consequentemente os riscos associados aos perigos. 
 
9 - Propriedades físicas e químicas 
Esta seção deve incluir informações empíricas da substância ou da mistura. 
 
10 - Estabilidade e reatividade 
Descrever os perigos de reatividade da substância ou mistura. Fornecer os dados específicos da
substância ou, quando disponíveis, da mistura como um todo. Indicar se a substância ou mistura é estável
ou instável em condições normais de temperatura e pressão. Indicar também em que condições de
temperatura e pressão, durante a armazenagem ou manuseio, a substância ou mistura é estável ou
instável. 
 
11 - Informações toxicológicas 
Apresentar uma descrição concisa, completa e compreensível dos vários efeitos toxicológicos, bem como
os dados disponíveis para identificar esses efeitos. Essa seção é utilizada principalmente por profissionais
médicos, toxicologistas e profissionais da área de segurança do trabalho. 
 
12 - Informações ecológicas 
Fornecer informações para avaliar o impacto ambiental da substância ou mistura quando liberada ao meio
ambiente. Essas informações podem auxiliar em casos de vazamentos e derramamentos, bem como nas
práticas de tratamento de resíduos. 
 
13 - Considerações sobre destinação nal 
Deve informar os métodos de destinação segura e ambientalmente aprovados para resíduos de
substâncias ou misturas e/ou embalagens usadas. 
 
14 - Informações sobre transporte 
Deve conter informações sobre códigos e classificações de acordo com regulamentações nacionais e
internacionais para transporte, diferenciadas pelos modais de transporte. 
 
15 - Informações sobre regulamentações 
Fornecer informações sobre as regulamentações referente à segurança, saúde e meio ambiente
especificamente aplicáveis à substância ou mistura. 
 
16 - Outras informações 
Fornecer qualquer outra informação que possa ser importante do ponto de vista da segurança, saúde e
meio ambiente, mas não especificamente pertinente às seções anteriores. Por exemplo, necessidades
especiais de treinamento, dados do fabricante e possíveis restrições ao produto químico. 
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