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Produtos Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda a substância é tóxica, não há nenhuma que não seja tóxica; é a dose que faz a diferença 

entre uma substância tóxica e um medicamento.” 

Paracelso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comarca do Porto 

 

Elaboração: Gabinete SST 12 Meses, 12 Temas – Tema 10/2019 Verificação e aprovação: Ad. Judiciário 

Classificação dos agentes químicos de acordo com a sua perigosidade 

 

São milhares as substâncias químicas com que nos deparamos diariamente e nas mais 

diversas situações. Exemplo disso são, por exemplo, os detergentes, perfumes, vestuário, 

tintas, vernizes, produtos de limpeza, toner, medicamentos e muitos outros.  

Os produtos químicos são considerados perigosos quando apresentam riscos para o 

homem ou para o ambiente, devido às suas caraterísticas físico-químicas, toxicológicas e/ou 

ecotoxicológicas.  

Assim, os agentes químicos são classificados em três grupos, de acordo com o perigo 

que lhe está associado: 

� Perigo físico (explosivos, inflamáveis, comburentes, corrosivos); 

� Perigo para a saúde (tóxicos, muito tóxicos, corrosivos, sensibilizantes, irritantes, 

mutagénicos, cancerígenos, tóxicos para a reprodução); 

� Perigo para o ambiente (tóxicos para o meio aquático, perigosos para a camada de 

ozono). 

 

A classificação e rotulagem de produtos químicos têm vindo a ser alvo de alterações, 

desde janeiro de 2010. A nova terminologia, que pretende ser mais intuitiva para o utilizador, 

substitui a antiga da seguinte forma: 

� Misturas em vez de preparações; 

� Pictogramas em vez de símbolos; 

� Advertências de perigo em vez de frases de risco; 

� Recomendações de prudência em vez de frases de segurança; 

� Palavras sinal em vez de indicações de perigo. 

 

Rotulagem 

Os produtos químicos considerados perigosos devem ser acompanhados de uma ficha 

de dados de segurança disponibilizada pelo fornecedor.  

O recipiente deverá encontrar-se devidamente rotulado. 

Uma vez que para o utilizador, o rótulo é a primeira fonte de informação acerca do 

produto, é importante lê-lo e compreendê-lo, antes da manipulação. Para tal, as instruções de 

segurança deverão, em Portugal, encontrar-se em língua portuguesa. 
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Risco químico nos locais de trabalho 

 

 Os produtos perigosos são utilizados todos os dias, em todos os locais, de forma direta 

ou indireta. 

 Existe risco químico quando num determinado local se verifica a presença de agentes 

químicos susceptíveis de provocar efeitos adversos nos trabalhadores expostos.  

Uma substância perigosa é qualquer sólido, líquido ou gás que tenha potencial para 

causar danos à segurança ou saúde dos trabalhadores.  

A exposição pode ocorrer através da inalação (via respiratória), da penetração da pele 

(via dérmica) ou da ingestão (via digestiva). 

 

Riscos para a saúde 

 

O trabalho com substâncias perigosas pode causar vários problemas de saúde, desde 

irritações oculares e cutâneas a efeitos graves, tais como deficiências congénitas e cancro. Os 

efeitos podem manifestar-se de forma aguda ou a longo prazo, havendo substâncias com um 

potencial efeito cumulativo. Entre os perigos mais comuns estão: 

� Doenças de pele; 

� Alergias;  

� Doenças respiratórias; 

� Cancros;  

� Problemas reprodutivos e deficiências congénitas;  

� Intoxicação. 

 

Algumas substâncias perigosas apresentam riscos para a segurança, tais como riscos 

de incêndio, de explosão ou de asfixia.  
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As medidas de prevenção e de proteção contra os riscos dos agentes químicos devem 

assentar no seguinte: 

 

� Prevenção técnica (medidas de proteção coletiva – ventilação adequada dos locais de 

trabalho (natural e artificial), assegurar a realização das operações de manutenção aos 

equipamentos de ventilação, reparação de equipamentos avariados);  

� Medidas organizativas do trabalho – redução ao mínimo do número de trabalhadores 

expostos, da duração e grau de exposição;  

� Normas de higiene – proibição de comer, beber ou fumar no local de trabalho; 

� Medidas de proteção individual – de acordo com a informação constante do rótulo e 

da ficha de dados de segurança ou a actividade desenvolvida. Atribuição, se 

necessário, de equipamentos de protecção individual; 

� Prevenção médica - vigilância da saúde; 

� Formação e informação dos trabalhadores - sobre os riscos dos agentes químicos aos 

quais se encontram expostos, e as medidas necessárias para eliminar ou reduzir tais 

riscos, sob a forma de instruções escritas, cartazes, folhetos. 

 

 

Mantenha-se atento e informe sempre que… 

� tiver conhecimento de situações irregulares; 

� observar comportamentos de risco… 

 

NÃO IGNORE!  

 

LEMBRE-SE QUE A SEGURANÇA DEPENDE DE TODOS NÓS. 

 

 

Bom trabalho! 

 

Outros: 

https://www.napofilm.net/pt/napos-films/napo-danger-chemicals 

 

Nota:  As imagens utilizadas foram retiradas da internet apenas a título ilustrativo 
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