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1. Identificação do Produto e da Empresa 
Nome do Produto: AMOSTRA-CONTROLE PARA ESPECTROFOTOMETRIA 
    Nome da Empresa:  Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ 
    Endereço: Rua Vicente Licínio, 193 – Rio de Janeiro - RJ 
    Telefone: (21) 2569-6867 
    Telefone para emergências: (21) 2569-6867 
    FAX: (21) 2569-6867 
    e-mail: pncq@pncq.org.br 
 
2. Composição e informações sobre os ingredientes: 
Tipo: Amostra-controle (solução), esverdeada, inodora, solúvel. 
Nome químico comum ou nome genérico: Espectrofotometria (contém Ácido Clorídrico 1% e Sulfato de Níquel a 
40%) 
Ingredientes que contribuam para o perigo: Ácido Clorídrico 1% 
 
3. Identificação de Perigos: 
Perigos mais importantes:  Ácido Clorídrico: Corrosivo. Tóxico. 
Efeitos do produto: Irritante às vias respiratórias. Pode causar queimaduras na pele. 
Sulfato de Níquel: Perigos mais importantes:  
Potenciais efeitos agudos á saúde: 
Muito irritante para a pele e olhos, causa sérios danos inflamatórios se ingerido ou inalado. 
Efeitos carcinogênicos: Confirmado para seres humanos, classe A1, pelo ACGIH 
Toxidade: não avaliada. 
 
4. Medidas de Primeiros Socorros: 
Medidas de primeiros socorros: Remover pacientes da zona de perigo. 
Inalação: Trazer a vítima para local aberto expondo ao ar fresco. Se o paciente tiver com dificuldades 
respiratórias administrar oxigênio. Mantê-lo calmo e protegê-lo de perda de calor. 
Contato com a pele: Lavar a pele imediatamente com grandes quantidades de água e sabão. 
Contato com os olhos: Lavar com água durante - pelo menos - 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Em 
seguida consultar um oftalmologista. 
Ingestão: Beber imediatamente água em abundância, evitar vômito e consultar um médico. 
 
5. Medidas de Combate a Incêndio: não aplicáveis. 
 
 

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento: 
Precauções pessoais: Afastar pessoas não participantes. Utilizar equipamento de proteção individual 
adequado. Assegurar ventilação adequada. 
Precauções ao meio ambiente: Impedir a contaminação de mananciais. 
Métodos para limpeza: Recolher com absorventes, lavar e secar. 
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7. Manuseio e Armazenamento: 
Manuseio: Medidas técnicas: Utilizar EPIs. Cuidar de ventilação suficiente. 
Armazenamento: Medidas técnicas apropriadas: Não disponível. 
Condições de armazenamento: Manter o recipiente bem fechado em local bemmal ventilado. 
Materiais seguros para embalagens: Não disponível. 
 
8. Controle de Exposição e Proteção Individual: 
Parâmetros de controle específicos: MAK (TRGS 900) = 8 mg / m³ de ar 
Equipamento de proteção individual apropriado: Utilizar o equipamento de proteção individual adequado. 
Proteção respiratória: Máscara com filtro para gases ácidos. 
Proteção das mãos: Luvas de PVC ou borracha. 
Proteção dos olhos: Óculos de segurança. 
Proteção da pele e do corpo: Vestuário à prova de ácidos. 
Medidas de higiene: Lavar as mãos antes dos intervalos e no fim do trabalho. 
 
9. Propriedades Físico-Químicas: líquido, esverdeado, pH ± 3, solúvel. 
Pressão de vapor, Densidade: não aplicável. Solubilidade: Solúvel em água. 
 
 
10. Estabilidade e Reatividade 
Instabilidade: Produto volátil. 
Reações perigosas, Reações exotérmicas, Produtos perigosos da decomposição: não relatadas. 
 
 
11. Informações Toxicológicas: 
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: - Toxicidade aguda: não relatada 
Efeitos locais: O produto destrói a córnea e provoca corrosão sobre a pele. Irrita as vias respiratórias. 
 
 
12. Informações Ecológicas: 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: . 
Impacto ambiental: O produto é uma matéria inorgânica e não provoca consumo de oxigênio biológico. 
 
 
13. Considerações sobre Tratamento e Disposição: 
Métodos de tratamento e disposição 
Produto: No tratamento e disposição do produto, de seus restos e de embalagens usadas, deve-se atentar para a 
legislação local, estadual e nacional. 
Restos de produto: Os resíduos são, em geral, determinados como resíduos especiais.  
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14. Informações sobre Transporte: 
Produto: ÁCIDO CLORÍDRICO a 1% e SULFATO DE NÍQUEL a 40 % 
Regulamentações nacionais e internacionais: Observar a regulamentação específica para cada modal de 
transporte. 
 
 
15. Regulamentações: 
Designação do risco: Corrosivo Leve 
Classe de perigo à água: - Pouco perigoso às águas 
Observar regulamentação local. 
Outras Informações 
Consultar as folhas de informação da Associação Profissional da Indústria Química da FRA no: 
M 004 - Materiais irritantes / Materiais corrosivos 
M 051 - Materiais químicos perigosos. 
 
 
16. Outras informações 
As amostras controle utilizadas em laboratório de análises clínicas, para espectrofotometria, devem ser diluídas, 
sob a responsabilidade de profissional habilitado, podem ser lançadas no esgoto público, pois contém, após 
diluição, menos de 0,1 ppm, não agredindo o meio-ambiente. 

 


