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1. Identificação do produto e da empresa 
 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: ÁLCOOL METÍLICO PA 
 
Identificação da sociedade/empresa 
Empresa:  CONTROL LAB COM. DE PROD. P/LAB. LTDA  

Rua Niterói, 81, CEP 83010-600 – São Jose dos Pinhais - Paraná - Brasil  
Tel (0xx41) 32821090 - Fax (0xx41) 32821090 e-Mail: contato@ctrl-lab.com.br 
 

 
2. Identificação de perigos 
 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO (ABNT NBR 14725-2)  
 
Líquido inflamável:  Categoria 2  
Toxicidade aguda – Inalação:  Categoria 3  
Toxicidade aguda –Oral:  Categoria 3  
Toxicidade aguda –Pele:  Categoria 3  
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única expos ição:  Categoria 1  
  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência:  Perigo  
 
Frases de Perigo:  
Líquido e vapores altamente inflamáveis. Tóxico se inalado. Tóxico se 
injerido. Tóxico em contato com a pele.  
Causa danos aos órgãos.  
 
Frases de Precaução:  
 
Após contato com a pele, remova imediatamente todas as roupas 
contaminadas e lave a pele com sabão e  
água em abundância. Usar equipamentos de proteção individual 
apropriado. Mantenha o recipiente fechado.  
Mantenha afastado do calor, faísca, chamas abertas e não fume.  
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
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3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum:  Álcool metílico 
Sinônimo:  Metanol 
N° CAS:  67-56-1 
Peso molecular:  32,04 g/mol 
Fórmula Hill:  CH4O 
Fórmula Química:  CH3OH 
Concentração:  ~99,8% 
 

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação:   Levar o paciente para o ar fresco. Em caso de parado respiratória, proceder à ventilação  
mecânica, eventualmente, com máscara de oxigênio. Chamar um médico imediatamente.  
 
Após contato com a pele:  Lavar com água em abundância. Tirar as roupas e calçados contaminados.  
 
Após   contato   com   os   olhos:    Lavar   com   água   em   abundância.   Separar   as   pálpebras   com   os   dedos   para  
garantir uma lavagem adequada. Chamar um médico.  
 
Após a ingestão:  Beber muita água. Provocar vômito. Beber etanol (ex, um copo de bebida alcoólica a 40%).  
Chamar um médico.  
 
Socorrista, cuidar da própria segurança! 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção:  Adaptar ao meio ambiente.  
 
Riscos especiais:  Não combustível. Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas  
zonas próximas. Em caso de incêndio podem formar-se: cloreto de hidrogênio, fosfogênio.  
 
Equipamento      especial  de  proteção  para  o  c ombate    ao incêndio:    Não  ficar  na  zona  de  perigo  sem  
aparelhos respiratórios autônomos apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o  
contato com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado.  
 
Outras informações:  Precipitar com água os vapores que se libertem. Evitar a infiltração da água de extinção  
nas águas superficial ou nas águas subterrâneas.   
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen tos 
 
Medidas de proteção para as pessoas:  Não inalar os vapores/aerossóis. Evitar o contato com a substância.  
Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.  
 
Medidas de proteção do meio ambiente:  Não permita que entre no sistema de esgotos. Perigo de explosão.  
 
Procedimentos   de   limpeza   /   absorção:   Absorver   com   absorvente   de   líquidos.   Proceder   à   eliminação   de  
resíduos. Limpar a área afetada. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Indicações para manuseio seguro: Não respirar os vapores/aerossóis. Não deixar que toque nos olhos, na  
pele ou no vestuário. Evitar a exposição prolongada ou repetida. Manter afastado de fontes de ignição. Tomar  
medidas contra cargas eletrostáticas.  
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Hermeticamente fechado em um local ventilado e afastado de fontes de ignição e temperatura. Só acessível a  
pessoas autorizadas. 
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8. Controle de exposição e proteção individual 
 
As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e  
da   quantidade   das   substâncias   tóxicas   de   acordo   com   as   condições   específicas   do   local   de   trabalho.   A  
resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.  
 
Proteção respiratória:  Necessária em caso de formação vapores/aerossóis. Filtro AX (EM 371).  
 
Proteção dos olhos:  Necessária, como óculos de segurança química.  
 
Proteção   das    mãos:   Luvas   compatíveis   resistentes   a   produtos   químicos.  Recomenda-se   a   utilização   do  
material butilo para o contato total e viton para o contato com o líquido derramado do produto.  
Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras contra chamar e anti-estática.  
 
Higiene Industrial:   Mudar a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as  
mãos e o rosto. Nunca comer ou beber um local de trabalho. Trabalhar com chaminé. Não inalar o produto. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma:  Líquido Ponto de fulgor: 11°C  
  
Cor:  Incolor Limite de explosividade superior:  136,5% 
  
Odor:  Característico Limite de explosividade inferior:  5,5% 
  
pH (50g/L -25°C):  Não disponível Densidade relativa de vapor:  1,11 
  
Ponto de fusão:  -98°C Densidade (20°C) :  0,79 g/cm³ 
  
Ponto de ebulição:  64,5°C Log Pow:  ~-0,77 
  

 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Aquecimento.  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Perigo de explosão em presença de oxidantes, hidretos, dietilo de zinco, halogênios, magnésio em forma de  
pó, peróxido de hidrogênio.  
Reação exotérmica ocorre com halogenetos ácidos, anidridos de ácidos, ácidos, redutor.  
Desenvolvimento   de   gases   e   vapores   perigosos   ocorre  em   presença   de   metais   alcalino-terrosos   e   metais  
alcalinos.  
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Sem indicações.  
 
Outras informações:  
Higroscópico.  
Materiais inapropriados: diversos plásticos, magnésio e ligas de zinco. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA  
 
DL50(oral, rato): 5628 mg/kg (IUCLID).  
DLLo  (oral, humano): 143 mg/kg (RTECS).  
 
•  TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Sensibilização  
Teste de sensibilização (cobaia): negativo (IUCLID).  
 
Carcinogênese  
Não carcinogênico em experiências com animais (IUCLID).  
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Mutagenicidade:  
Mutagenicidade (teste em células de mamífero): micronúcleos negativo (in vivo) (IUCLID). 
 
Mutagenicidade bacteriana: Ames test: negativo (in vitro) (IUCLID).  
 
• OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Após inalação:  Irritação das vias respiratórias, sonolência, vertigens, cefaléias.  
Após conato com a pele:  Absorção. Efeito desengordurante com formação de pele áspera e gretada.  
Após contato com os olhos:  Ligeira irritação. Irritação das mucosas.  
Após ingestão:  Absorção.  
Após absorção:  Náuseas, vômitos, cefaléias, vertigens, embriagado, diminuição da visão, cegueira.  
Efeitos sistêmicos:  acidose, queda da pressão arterial, agitação, espasmos, narcose, coma.  
Sintomas podem se manifestar após período de latência.  
Danos em fígado, rins e coração. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
  •    TOXICIDADE:  
 
Efeitos   biológicos:   Não   são   esperadas   alteração   em   estações   de   tratamento   de   águas   residuais   quando  
usado adequadamente.  
 
Toxidade nos peixes:  L. macrochirus CL50: 15400 mg/L/96h (água doce) (ECOTOX).  
Toxidade em Daphnia:  Daphnia magna CE50: >1000 mg/L/48h (IUCLID).  
Toxidade em algas:  Sc. quadricauda CI : 8000 mg/L/8d (IUCLID).  
                                            5  
 
Toxidade em bactérias: Ps. pudita CE5 : 6600 mg/L/16d (Literatura).  
 
•    PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Degradação abiótica:  
Degradação lenta (ar).  
 
Degradação biológica:  
Facilmente biodegradável.  
 
•    POTENCIAL BIOACUMULATIVO  
 
Distribuição: log. Pow:    - 0,77  
Não se prevê qualquer efeito bioacumulativo (log Pow < 1).  
 
•    MOBILIDADE NO SOLO  
 
Dados não disponíveis.  
 
•    OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não permita entrada em águas, águas residuais e solos! 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
No   tratamento   e   disposição   do   produto,   de   seus   restos   e   de   embalagens   usadas,   deve-se   atentar   para   a  
legislação nos âmbitos municipal, estadual e federal. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
•    TERRESTRE  
Nome apropriado para embarque: METANOL  
Nº. ONU: 1230  
Classe de Risco: 3(6.1)  
Número de Risco: 336  
Grupo de Embalagem: II  
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•   HIDROVIÁRIO (IMDG-Code)  
Classe: 3(6.1)  
Nº. ONU: 1230  
Grupo de Embalagem: II  
Nome apropriado para embarque: METHANOL  
 
•   AÉREO (CAO-PAX)  
Nº. ONU: 1230  
Classe de Risco: 3(6.1)  
Grupo de Embalagem: II  
Nome apropriado para embarque: METHANOL 
 
 
15. Regulamentações 
 
NORMA ABNT NBR 14725-4:2014  
 
 
16. Outras Informações 
 
As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam   um   vasto   
conhecimento   referente   às   características   do   produto,   devendo   ser   usadas   como   um guia.   A   Control Lab   não   deverá   
ter   responsabilidade   legal  por   quaisquer   danos   resultantes   do   manuseio   ou   do contato com o produto acima. 
 
 


