
Como interpretar uma FISPQ de acordo com a Norma NBR 14.725.4  
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"Condições especiais de pagamento para inscrições por conta do aluno" 
 
 

Justificativa: a Portaria 229 de 24 de maio de 2011 que recomenda a 
inserção do Programa GHS de Classificação e Rotulagem de produtos químicos 
da ONU, na NR-26 a Norma das Sinalizações de Segurança nas áreas de 
trabalho. 
 
Objetivos: Neste treinamento discutimos as seções das FISPQ’s que atendem 
a Norma ABNT NBR 14.725.4 incluindo as recomendações do programa GHS. 
 
Público alvo: colaboradores que manuseiam, armazenam, fazem o transporte 
interno, e descartam produtos químicos e resíduos, bem como profissionais de 
Segurança e Higiene do Trabalho. 

 
 

 
Histórico da implantação do GHS no mundo. 
 
A Norma NBR 14 725.4, sua importância para a segurança do trabalho nas 
empresas onde se manuseia produtos químicos. 
 
Discussão das seções das Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos segundo que sofreram alterações com o Programa GHS. 
 

1. Identificação do produto e da Empresa fornecedora. 
2. Identificação de perigos: Como interpretar os principais perigos que 

os produtos químicos com relação às novas formas de classificar a 
toxicidade dos produtos químicos, inflamabilidade, explosividade, etc.. 

3. Composição e informações sobre ingredientes: Como identificar 
perigos na amostra referente ao produto, componentes de uma mistura 
ou a impurezas frações de corte para produtos tóxicos. 

4. Medidas de primeiros socorros: Como atender os colaboradores em 
caso de intoxicações vias respiratórias, oral ou cutânea etc. Como usar e 
manter os Equipamentos de Emergência para produtos químicos. 
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5. Medidas de combate a incêndios: Principais cuidados nos casos de 
incêndios envolvendo produtos químicos que podem gerar gases 
venenosos, medidas preventivas, extintores de incêndio etc. 

6. Medidas de controle para derramamentos ou vazamentos: Como 
proceder em casos de derramamentos de produtos químicos em escala 
de litros, galões e bombonas. 

7. Manuseio e armazenamento: Inicialmente discutimos as novas 
simbologias de risco e rotulagem de produtos químicos segundo o 
Programa GHS. Discutimos os cuidados quanto ao local e as 
incompatibilidades de produtos químicos. 

8. Controle de exposições e proteção individual: Como extrair as 
informações para selecionar os EPIs adequados para as tarefas. 

9. Propriedades físico-químicas: Como interpretar os dados físico-
químicos que caracterizam volatilidade, inflamabilidade etc. dos produtos 
químicos para o manuseio com segurança. 

10. Estabilidade e reatividade: Nesta seção discutimos como 
interpretar as incompatibilidades dos produtos químicos em relação aos 
outros produtos para fins de armazenar.  

11. Informação toxicológicas: Nesta seção discutimos as novas 
formas de classificar a toxicidade dos produtos químico e os agravos que 
o produto poderá causar à saúde dos colaboradores. 

12. Informação ecológicas: Identificar os parâmetros que indicam 
danos ao meio ambiente. 

13. Considerações sobre tratamento e disposição: As informações 
importantes para segregar, armazenar e destinar os resíduos químicos, a 
nova Norma para resíduos NBR 16 425. 

14. Informação sobre transporte: Os cuidados para transportar os 
produtos internamente na empresa. 
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Informações para fazer a inscrição nos cursos. 

Valor do Curso: 

Na taxa estão inclusos: 

Horário: 

ministrou Cursos de Segurança em Laboratórios e produção  para centenas de 

empresas nacionais, multinacionais e universidades no Brasil. desenvolvimento 

de métodos nessa área, por essa empresa. Defendeu seu doutorado pelo Inst. 

de Química da Univ. de São Paulo com o Título Estudo de Métodos Visando a 

Análise Direta de Alumina, Cimento e Quartzo em ICP OES.  Vasta experiência 

na área acima citada. 
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Apostila com o material apresentado no(s) curso(s), certificado e coffee-breaks. 
Para o almoço indicaremos boas opções nas imediações. 

 
 

 
 
Rua Pássaros e Flores nº 141 - Brooklin. CEP 04704-000 
Altura do nº 4718 da Av. Sto. Amaro. (Clique aqui para ver o mapa de 
localização) 
 

 

 
Apresentação: 08:10hs. 
Início do curso: 08:30hs. 
Término: 17:30hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local dos Cursos: 



Inscrições : até 19 de Novembro de 2018 

Considerações Gerais: 

Treinamentos Ltda. Fone: (11) 3721-3245 / 3721-4499 e-mail: isolab@isolab.com.br 

 

 
Favor preencher a Ficha de inscrição com todos os dados da sua empresa e do participante. 

 
Clique no link abaixo para fazer a inscrição 

http://www.isolabcursos.com.br/inscricoes 

Fazer o depósito bancário identificado na conta: 
Nome: ISOLAB Treinamentos Ltda. 
CNPJ: 00.677.042/0001-61 
Banco: Itaú (341) 
Agência: 0062 Conta 
nº: 43069-9 

 
Será imprescindível enviar um e-mail do comprovante para o e-mail isolab@isolab.com.br 
para garantir sua inscrição. 

 
A IsoLab não se responsabilizará pela reserva de vagas sem o devido pagamento e 
comprovação do recibo de depósito. 

 

 
 Na eventual necessidade do cancelamento do curso por motivos de força maior, a 

IsoLab fará a correspondente devolução integral do valor depositado. 
 

 A IsoLab poderá por necessidade alterar o local do curso comunicando 

antecipadamente aos inscritos. 

 
 Para grupos de mais de 10 alunos, poderá ser mais econômico realizar os cursos “in 

company”. Solicite um orçamento sem compromisso. 
 

  Nosso compromisso é com o sucesso da sua equipe    
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