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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: ÁLCOOL FURFURÍLICO 
Nome da empresa: TECNOLITA Industrial Ltda. 

Endereço: Rua Bernardino Martins Filho, nº 55 – Jd. das Bandeiras II – Campinas/SP – CEP 13051-103 

Telefone Contato: (19) 3729-3090 Telefone Emergência: (19) 3729-3090 

Fax: (19) 3729-3080 E-mail: anticorrosivos@tecnolita.com.br  

Ceatox – Centro de Assistência Toxicológica: 0800 – 0148110 – www.ceatox.org.br  

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação do GHS: 
Toxicidade aguda Categoria 3, Oral, H301 
Toxicidade aguda Categoria 2, Inalação, H330 
Toxicidade aguda Categoria 3, Dérmico, H311 
Irritação ocular Categoria 2, H319 
Carcinogenicidade Categoria 2, H351 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – 
exposição única 

Categoria 3, Sistema respiratório, H335 

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – 
exposição repetida 

Categoria 2, Vias respiratórias superiores, Nariz, H373 

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico Categoria 3, H412 
 
Classificação (67/548/CEE ou 1999/45/CE) 

Carc. Cat. 3 Carcinogênico Categoria 3 R40 
T Tóxico R23 
Xn Nocivo R21/22 – 48/20 
Xi Irritante R36/37 

 
 
 
Elementos de Rotulagens do GHS – Pictogramas de Risco: 
 

 
 
PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO 
 
FRASES DE PERIGO 
H301 + H311 – Tóxico se ingerido ou em contato com a pele. 
H319 – Provoca irritação ocular grave. 
H330 – Fatal se inalado. 
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias. 
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H351 – Suspeito de provocar câncer. 
H373 – Pode provocar dano aos órgão (Vias respiratórias superiores, Nariz) por exposição repetida ou 
prolongada. 
H412 – Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. 
FRASES DE PRECAUÇÃO 
Prevenção 
H273 – Evite a liberação para o meio ambiente. 
P280 – Use luvas de proteção / roupas de proteção. 
Respostas de emergência 
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. 
P304 + P340 M CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa 
posição que não dificulte a respiração. 
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários 
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
P308 + P310 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
 

Outros riscos: Não disponível. 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 

Nome Químico Nº CAS Classificação: Concentração (%) 

 
 
 
 
 
 

Álcool Furfurílico 

 
 
 
 
 
 

98-00-00 

Toxicidade agua, Categoria 3, H301 
Toxicidade agua, Categoria 2, H330 
Toxicidade agua, Categoria 3, H311 
Irritação ocular, Categoria 2, H319 
Carcinogenicidade, Categoria 2, H351 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo 
específico – exposição única, 
Categoria 3, H335 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo 
específico – exposição repetida, 
Categoria 2, H373 
Perigoso ao ambiente aquático – 
Crônico, Categoria 3, H412 

 
 
 
 
 
 

≤ 100 

 

Natureza Química: SUBSTÂNCIA 
Nome Químico: Álcool furfurílico 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Recomendação Geral: O prestador de primeiro socorros deve se proteger. 

Inalação: Exposição ao ar fresco. Chamar imediatamente um médico. Em caso de parada respiratória: Proceder 
imediatamente à ventilação cardiopulmonar; eventualmente aporte de oxigênio. 

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Tirar a roupa contaminada. Chamar o médico 
imediatamente. 

Contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. Consultar um oftalmologista. 
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Ingestão: Dar água (dois copos no máximo). Consultar um médico imediatamente. Apenas em casos 
excepcionais, se o cuidado médico não estiver disponível, induzir ao vómito (apenas em pessoas que estejam 
bem acordadas e conscientes), administrar carvão ativado (20 – 40 g numa paste a 10%) e consultar o médico 
assim que possível. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados: Efeitos irritantes, tosse, respiração superficial, 
vertigem, náusea, vômitos, dor de cabeça, perturbação do SNC. 

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: Não existe informações 
disponíveis. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Água, espuma, dióxido de carbono (CO2), pó seco. 

Meios de extinção não recomendados: Nenhuma limitação de agentes extintores é dada para esta 
substância/mistura. 

Perigos específicos referentes no combate a incêndio:  
Produtos de combustão perigosos: Em caso de aquecimento podem formar-se misturas explosivas com o ar. Os 
vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. Em caso de incêndio formam-se fases 
inflamáveis e vapores perigosos. 

Recomendação para o pessoal de combate a incêndios:  
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a 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. 
Informações complementares: Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de 
combate a incêndios. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência: Recomendações para pessoal 
não envolvido com emergências: Não respirar vapores nem aerossóis. Evitar o contato com a substância. 
Assegurar ventilação adequada. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar 
um especialista. 
Recomendações para atendentes de emergência: Equipamento protetor, vide seção 8. 

Precauções ao meio ambiente: Não permitir a entrada do produto nos esgotos. 

Métodos e materiais de contenção e limpeza: Cobrir ralos. Recolher, emendar e bombear vazamentos. Observar 
as possíveis restrições de material (vide seção 7 e 10). Retirar cuidadosamente com material absorvente de 
líquidos. Em seguida junte os resíduos a tratar. Limpe a área afetada. 

Consulta a outras seções: Indicações sobre tratamento de dejetos, vide seção 13. 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para manuseio seguro:  
Recomendações para manuseio seguro: Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância/mistura. Evitar a 
formação de vapores/aerossóis. 
Observar os avisos dos rótulos. 
Medidas de higiene: Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o 
trabalho lavar as mãos e o rosto. 

Condições para o armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 
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Condições de armazenamento: Hermeticamente fechado. Guardar em local bem arejado. Manter fechado ou 
numa área acessível só a pessoas qualificadas ou autorizadas. 
Utilizações finais específicas: Nenhum uso específico é previsto além dos mencionados na sessão 12. 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle: 
Furfuryl alcohol (98-00-0) 

BR OEL Classificação de risco cutêneo Can be absorved trhough the skin 
Média ponderada no tempo 
(TWA): 4 ppm / 15,5 mg/m³ 

 

Controle de exposição 
Medidas de controle de engenharia: Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade 
sobre o uso de equipamento de proteção individual. Vide seção 7. 
Medidas de 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 esclarecidas junto dos 
funcionários. 
Proteção para a pele/olhos: Óculos de segurança. 
Proteção das mãos – contato total: 
Substância da luva: borracha nitrílica 
Espessura da luva: 0,7 mm 
Pausa: > 480 min. 
Proteção das mãos – contato com respingos: 
Substância da luva: policloroprene 
Espessura da luva: 0,65 mm 
Pausa: > 240 min. 
As luvas de proteção a se usar têm que obedecer as especificações da diretiva EC 89/686/ECC e do padrão 
resultante EN374, por exemplo 898 Butoject® (contato total), KCL 720 Camapren® (contato com respingos). 
As espessuras acima descritas foram determinadas pelo KCL em testes de laboratório seg. a EN374 com amostras 
do tipo de luvas recomendadas. 
Esta recomendação aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de segurança por nós fornecida bem 
como para a aplicação especificada. Quando houver dissolução ou mistura com outras substâncias e sob as 
devidas condições houver desvios aos descritos na EN374 por favor contatar o fornecedor de luvas com 
marcação CE (ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 
Outro equipamento de proteção: Roupa de proteção. 
Proteção respiratória: Necessário em caso de formação de vapores/aerossóis. Tipo de filtro recomentado: Filtro 
A-(P2). O empresário deve assegurar a manutenção, limpeza e teste dos dispositivos de proteção respiratória 
sejam executados de acordo com as instruções do fabricante. Estas medidas devem ser adequadamente 
documentadas. 

Controles de riscos ambientais 
Não permitir a entrada do produto nos esgotos. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Estado Físico: Líquido 

Cor: Marrom-claro 

Odor: Picante 

Limite de Odor: 7,845 ppm 

pH: 6,0 em 300 g/L, 20 °C 
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Ponto de fusão: - 31° C 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 170 – 171 °C, em 1.013 mbar 

Ponto de fulgor: 65° C, Método: c.c. 

Taxa de Evaporação: Não existem informações disponíveis. 

Inflamabilidade (sólido, gás): Não existem informações disponíveis. 

Limite inferior de explosividade: 1,8% (V) 

Limite superior de explosividade: 16,3% (V) 

Pressão de vapor: 
 0,53 hPa, em 20° C 
 1,3 hPa, em 31 °C 

Densidade relativa por vapor: Não existem informações disponíveis. 

Densidade: 1,13 g/cm³, em 20° C 

Densidade relativa: Não existem informações disponíveis. 

Solubilidade em água: em 20° C, solúvel 

Coeficiente de partição (n-octanol/água):  
Log Pow: 0,28 (experimental) 
Não se prevê qualquer bio-acumulação (literatura) 

Temperatura de autoignição: Não existem informações disponíveis. 

Temperatura de decomposição: Não existem informações disponíveis. 

Viscosidade, dinâmica: 5 mPa.s, em 25 °C 

Risco de explosão: Não classificado como explosivo. 

Propriedades oxidantes: Nâo. 

Outras informações: 
Temperatura de ignição: 390 °C 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade: As misturas vaporar são explosivas sob aquecimento intenso.  

Estabilidade química: Sensível ao ar. 

Possibilidade de reações perigosas: Perigo de explosão na presença de: Ácido fórmico, Ácido nítrico, Peróxido 
de hidrogênio, Ácidos fortes. Reação exotérmica com: Oxidantes. 

Condições a serem evitadas: Aquecimento forte. Uma grama de aproximadamente 15 Kelvin abaixo do ponto de 
flash é considerada como crítica. 

Materiais incompatíveis: Diversos materiais plásticos. 

Produtos perigosos da decomposição: Não existem indicações. 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações sobre efeitos toxicológicos 
Toxicidade agua oral: DL50 Ratazana: 177 mg/kg (RTECS) 
Sintomas: irritação das mucosas, da boca, da faringe, do esófago e aparelho gastrointestinal. (Absorção) 
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Toxicidade aguda – Inalação: CL50 Ratazana: 0,95 mg/L; 4h; vapor (RTECS) 
Sintomas: irritação das mucosas, tosse, respiração superficial. Possíveis consequências: lesão das vias 
respiratórias, edema pulmonar. (Adsorção) 
Toxicidade aguda – Dérmica: DL50 Coelho: 400 mg/kg (RTECS) (Absorção) 
Irritação da pele: Esta informação não está disponível. 
Irritação dos olhos: Coelho – Resultado: irritação nos olhos. (IUCLID) Provoca irritação ocular grave. 
Sensibilização: Esta informação não está disponível. 

Mutagenicidade em células germinativas 
Genotoxicidade in vitro: 
Teste de Ames 
Samonella typhimurium: negativo 
(National Toxicology Program) 
Mutagenicidade (teste em células de mamífero): micronúcleos. Resultado: Negativo. (National Toxicology 
Program) 

Carcinogenicidade 
Informação não disponível. 

Toxicidade à reprodução 
Esta informação não está disponível. 

Teratogenicidade 
Esta informação não esta disponível. 

Efeitos carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos à reprodução 
Carcinogenicidade: Suspeito de provocar câncer. 

Toxicidade sistêmica de órgãos-alvo específico – exposição única 
Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Toxicidade sistêmica de órgãos-alvo específico – exposição repetida 
Órgãos-alvo: Vias respiratórias superiores, Nariz. 
Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. 

Perigo por aspiração 
Esta informação não está disponível. 

Informações complementares 
Após a absorção: náuseas, vômitos, vertigem, dor de cabeça, perturbações do SNC. 
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Toxicidade 
Toxicidade para peixes: CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 32 mg/L; 96 h (Literatura) 

Persistência e degradabilidade: 
Não existem informações disponíveis. 

Potencial bioacumulatico 
Coeficiente de partição (n-octanol/água) – log Pow: 0,26 (Experimental) 
Não se prevê qualquer bio-acumulação. (Literatura) 

Mobilidade no solo 
Não existem informações disponíveis. 

Resultados da avaliação PBT e vPvB 
Avaliação de PBT/vPvB não realizada uma vez que a avaliação de segurança química não é exigida/não foi 
realizada. 
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Outros efeitos adversos 
Informações ecológicas adicionais: A descarga no meio ambiente deve ser evitada. 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento de resíduos 
Os dejetos devem ser descartados em conformidade com regulamentações nacionais e locais. Mantenha as 
substâncias químicas em seus recipientes originais. Não misturar com outros dejetos. O manuseio de recipientes 
sujos deve ser realizado da mesma forma que o produto em si. 

As frases de perigo e de precaução apresentadas no rótulo também se aplicam a qualquer resíduos deixado na 
embalagem. A disposição controlada ou reciclagem desta embalagem não é permitida e pode ser perigosa. 
Deve ser incinerado em instalação de incineração adequada pelas autoridades competentes. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações Nacionais e Internacionais 

Transporte: 
Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as 
instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 
modificações. 

Número ONU: UN 2874 

Nome apropriado para embarque: FURFURYL ALCOHOL (Álcool Furfurílico) 

Classe de risco: 6.1 

Risco subsidiário: ND 

Número de risco: ND 

Grupo de embalagem: III 

Perigoso para o meio ambiente: -- 

Precauções especiais para os usuários: SIM 
Código de restrição para túneis: E 

 

Hidroviário: 
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em Águas Brasileiras) 
Normas de autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto 
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior 
IMO – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code) 

Número ONU: UN 2874 

Nome apropriado para embarque: FURFURYL ALCOHOL (Álcool Furfurílico) 

Classe de risco: 6.1 

Grupo de embalagem: III 

Número EMS: F-A; S-A 

Perigoso para o meio ambiente: -- 
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Precauções espaciais para os usuários: SIM 

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC: Não relevante 

 

Aéreo: 
ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de Dezembro de 2009. RBAC N175 – 
(REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 
N175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – ISICAO – International Civil Aviation Organization (Organização da 
Aviação Civil Internacional) – doc 9284 NA/905 IATA – International Air Transport Association (Associação 
Internacional de Transporte Aéreo) DGR (Dangerous Goods Regulation) 

Número ONU: UN 2874 

Nome apropriado para embarque: FURFURYL ALCOHOL (Álcool Furfurílico) 

Classe de risco: 6.1 

Grupo de embalagem: III 

Perigoso para o meio ambiente: SIM 

Precauções especiais para os usuários: NÃO 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Atenção para a possível existência de regulamentações locais. 

Regulamentações específicas para o produto químico:  
Decreto Federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998. 
Norma ABNT-NBR 14725:2014 
Portaria nº 229 de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações complementares: 
Data da revisão: 09-12-2019 
 
Texto completo das afirmações H 
H226: Líquido e vapores inflamáveis 
H227: Líquido combustível 
H302: Nocivo se ingerido 
H303: Pode ser nocivo se ingerido 
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias 
H311: Tóxico em contato com a pele 
H314: Pode provocar queimadura severa à pele e dano aos olhos 
H315: Provoca irritação à pele 
H318: Provoca lesões oculares graves 
H319: Provoca irritação ocular grave 
H332: Nocivo se inalado 
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 
H372: Provoca dano aos órgãos por exposição repetida ou prolongada se inalado 
H401: Tóxico para os organismos aquáticos 
H402: Nocivo para os organismos aquáticos 
 
Outras informações:  
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As informações contidas nesta FISPQ são as que julgamos suficientes até a data de emissão para que o produto 
seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação regulamentadora de segurança. 
Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja sempre 
utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos agressores oriundos do 
processo operacional ou dele resultantes. 
 
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser, mas não necessariamente são, utilizados nesta ficha de dados 
de segurança: 
ACGHI: American Conference of Industrial Hygienists 
BEI: Índice de exposição Biológica 
CAS: Chemical Abstract Service (Divisão da American Chemical Society) 
CMR: Susbtância cancerígena, mutagênica ou tóxica para reprodução 
Ecxx: Concentração efetiva de xx 
FG: Grau alimentar 
GHS: Sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos 
Declaração H: Declaração de riscos (H-statement) 
IATA: Associação Internacional de Transportes Aéreos 
IATA-DGR: Regulamento de bens perigosos da “Associação Internacional de Transportes Aéreos” (IATA) 
ICAO: Organização da Aviação Civil Internacional 
ICAO-TI (ICAO): Instruções Técnicas da “Organização da Aviação Civil Internacional” 
ICxxx: Concentração inibitória para xx de uma substância 
IMDG: Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 
ISO: Organização Internacional de Normalização 
LCxx: Concentração letal, para xx por centro da população de teste 
LDxx: Dose letal, para xx por cento da população teste 
logPow: Coeficiente de partição octanol-água 
N.O.S.: Não especificado noutra categoria 
OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
OEL: Limite de exposição profissional 
PBT: Persistente, bioacumulativo e tóxico 
PEC: Concentração previsível sem efeitos 
PEL: Limites de exposição permitidos 
PNEC: Concentração previsível sem efeitos 
EPI: Equipamento de proteção individual (PPE) 
Declaração P: Declaração de precaução (P-statement) 
STEL: Limite de exposição de curta duração 
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
TLV: Valor de limiar 
TWA: Média ponderada pelo tempo 
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulável 
WEL: Nível de exposição no local de trabalho 

Bibliografia: 
- Seção 14: Regulamento do Transporte de Produtos Perigosos do Ministério do Transporte (Resolução 5232 de 
14 Dezembro de 2016); 
- ABNT-NBR 14725:2014 

    
 

 

 

 

 

 


