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1. Identificação do produto e da empresa 

ACIDO FORMICO 85% BULK 
 
Uso: Produto químico 
 
 
Empresa: 
BASF S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 
04538-132 São Paulo, São Paulo, BRASIL 
Telefone: +55 11 3043-2273 
Número de fax: +55 11 3043-3131 
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com 
 
Informação em caso de emergência: 
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590 
 

 

2. Composição e informações sobre os ingredientes 

Tipo de produto: substância 

Natureza química 
 
ácido fórmico (conteúdo (m/m): > 85 %) 

número-CAS: 64-18-6 
Número CE: 200-579-1 
número de índice: 607-001-00-0 

 
 
contém:  
água (conteúdo (m/m): < 15 %) 

número-CAS: 7732-18-5 
Número CE: 231-791-2 
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Ingredientes perigosos 
 
ácido fórmico 

conteúdo (m/m): > 85 % 
número-CAS: 64-18-6 
Número CE: 200-579-1 
número de índice: 607-001-00-0 
Símbolo (s) de perigo: C 
Frases R: 35, 10 

 
Caso se mencionem substâncias perigosas, no capítulo 16 encontram-se os símbolos de perigos e as 
frases R. 
 

 

3. Identificação de perigos 

Efeitos do produto: Provoca queimaduras. 
 

 

4. Medidas de primeiros socorros 

Indicações gerais: 
Retirar imediatamente a roupa contaminada. Em caso de desmaio colocar e transportar a pessoa em 
posição lateral estável; eventualmente respiração artificial. O socorrista deverá cuidar da sua própria 
segurança.  
 
Após inalação: 
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.  
 
Após contato com a pele: 
Lavar imediata  e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar 
um dermatologista.  
 
Após contato com os olhos: 
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as 
pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.  
 
Após ingestão: 
Lavar imediatamente a boca com água e posteriormente beber muita água, procurar assistência 
médica.  
 

 

5. Medidas de combate a incêndio 

Meios de extinção apropriados:  
pulverização de água, pó extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono 
 
Perigos específicos:  
monóxido de carbono 
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As substâncias/ grupos de substâncias mencionadas podem ser desprendidas aquando de um 
incêndio circundante.  
 
Indicações adicionais:  
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização 
ou esgoto.  
 
Equipamento especial de proteção para os bombeiros:  
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.  
 

 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

Precauções pessoais: 
Necessário aparelho de respiração. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.  
 
Precauções ao meio ambiente: 
Não verter o resíduo no esgoto.  
 
Métodos de limpeza: 
Para grandes quantidades: Bombear produto.  
Resíduos: Recolher com material absorvente (por exemplo: ligante ácido). Eliminar o material 
recolhido de acordo com as normas.  
 

 

7. Manuseio e armazenamento 

Manuseio 

Medidas técnicas: 
Evitar em absoluto que atinja os olhos e a pele. Evitar a inalação de vapores.  
 
Prevenção de incêndio e explosão: 
Manter afastadas fontes de ignição.  
 
Precauções/ Orientações para manuseio seguro: 
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Proteger os 
recipientes fechados de um aumento na temperatura para não resultar em aumento de pressão.  
 

Armazenamento 

 
Medidas técnicas: 
 
Estabilidade de armazenamento: 
Temperatura de armazenamento: < 30 °C 
Tempo de armazenamento: <= 36 Meses 
 
Condições de armazenamento adequadas: Perigo de estilhaçar em caso de fecho hermético.  
 
Produtos e materiais incompatíveis: 
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Separar de álcalis e substâncias alcalinizantes  
 

8. Controle de exposição e proteção individual 

Parâmetros de controle específicos  

 
Limites de exposição ocupacional: 
 
64-18-6: ácido fórmico 
 Valor TWA 5 ppm (ACGIH) 

 
Valor STEL 10 ppm (ACGIH) 
 
Valor TWA 7 mg/m3 ; 4 ppm (NR15) 
 
 

 

Equipamento de proteção individual 

Proteção respiratória: 
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de 
curto prazo: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 
Tipo A). Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações elevadas ou 
exposição prolongada: Equipamento respiratório autônomo.  
 
Proteção das mãos: 
Luvas resistentes a  produtos químicos (EN 374). 
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção  6, 
correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN 374): 
borracha de cloropreno (CR) - 0,5 mm de espessura de camada 
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada 
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante. 
 
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações 
de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias 
condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de 
produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado 
através de testes. 
 
Proteção dos olhos: 
Óculos de segurança adequadamente ajustado (EN 166) e máscara facial. 
 
Proteção da pele e do corpo: 
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, ex.: avental, 
botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a DIN-EN 465) 
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9. Propriedades físicas e químicas 

Estado físico: líquido 
(20 °C, 1.013 hPa)  

 

Forma:  líquido 
Cor:  incolor a amarelo 
Odor: odor pungente 
 
Valor do pH: 2,2 

(10 g/l, 20 °C)  
 

 
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico 
Ponto de ebulição: 107,3 °C  
Ponto de fusão: -13 °C  
 
Ponto de fulgor: 65 °C (DIN 51755) 
Temperatura de auto-ignição: 500 °C  (DIN 51794) 
Limite de explosividade superior: 47,6 %(V)   
Limite de explosividade inferior: 14,9 %(V)   
 
Pressão de vapor: 24,2 hPa 

(20 °C)  
 

 112,5 hPa 
(50 °C)  

 

 
Densidade: 1,195 g/cm3  

(20 °C)  
 

 1,201 g/cm3  
(15 °C)  

 

 1,173 g/cm3  
(40 °C)  

 

 
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):  solventes orgânicos 

miscível 
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): -1,9 

(23 °C; Valor do pH: 5) 
 

Miscibilidade com água:  
miscível em todas as proporções 

 

 
Viscosidade, dinâmica: 1,4 mPa.s 

(20 °C)  
 

 
 

10. Estabilidade e reatividade 
 
Reações perigosas: 
Reage com álcalis. Reage com aminas. Reage exotermicamente.  
 
Produtos de decomposição térmica possíveis: 
monóxido de carbono 
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11. Informações toxicológicas 
 
Toxicidade aguda 
 
Avaliação da toxicidade aguda: 
Toxidade moderada após uma única ingestão. A inalação de uma  mistura vapor-ar altamente 
saturada constitui um grave perigo agudo. Toxicidade considerável após inalação de curto prazo.  
 
DL50 ratazana, masculino/feminino(oral): 730 mg/kg (OECD, Guideline 401) 
 
CL50 ratazana, masculino/feminino (por inalação): 7,4 mg/l 4 h (teste BASF) 
 
 ratazana (por inalação): 3 min (IRT) 
Em ensaios com animais detectou-se mortalidade durante o período de exposição indicado.  
 
Efeitos locais 
 
Avaliação de efeitos irritantes: 
Extremamente corrosivo! Causa danos na pele e nos olhos.  
 
Irritação primária da pele coelho: Corrosivo. (OECD, Guideline 404) 
Indicação bibliográfica.  
 
Irritação ocular: Como o produto corrói a pele, é de esperar um efeito semelhante nos olhos.  
 
Sensibilização 
 
Avaliação de efeitos sensibilizantes: 
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.  
 
Teste Buehler porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406) 
 
Toxicidade genética 
 
Avaliação de mutagenicidade: 
Não se detectaram efeitos de mutação genética nos vários testes realizados com bactérias e culturas 
de células de mamíferos.  
 
teste de Ames 
 negativo 
 
teste citogenético 
 negativo 
Indicação bibliográfica.  
 
Toxicidade para o desenvolvimento 
 
Avaliação da teratogecinidade: 
O produto não foi ensaiado. A afirmação é proveniente de produtos com  estrutura ou composição 
similar. Nos  testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para a reprodução.  
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12. Informações ecológicas 
 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: 
 
Ecotoxicidade 
 
Avaliação da toxicidade aquática: 
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos 
aquáticos. A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta 
introdução de baixas concentrações.  
O valor do pH do produto tem oscilações.  
 
Toxicidade em peixes: 
CL50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático) 
O produto não foi ensaiado. A afirmação é proveniente de produtos com  estrutura ou composição 
similar.  
 
CL50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático) 
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Após neutralização não se observa 
mais nenhuma toxicidade.  
 
Invertebrados aquáticos: 
CE50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático) 
O produto não foi ensaiado. A afirmação é proveniente de produtos com  estrutura ou composição 
similar. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.  
 
CE50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático) 
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto conduz a alterações do valor 
pH no sistema de ensaio. O resultado refere-se ao ensaio não neutralizado.  
 
Plantas aquáticas: 
CE50 (72 h) 1.240 mg/l (taxa de crescimento), Selenastrum capricornutum (OECD, Guideline 201, 
estático) 
O produto não foi ensaiado. A afirmação é proveniente de produtos com  estrutura ou composição 
similar.  
 
CE50 (72 h) 32,64 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, 
estático) 
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto conduz a alterações do valor 
pH no sistema de ensaio. O resultado refere-se ao ensaio não neutralizado.  
 
Microorganismos/efeito sobre lodo ativado: 
EC10 (13 Dias) 72 mg/l,  (outros, aeróbio) 
 
CE20 (0,5 h) > 1.000 mg/l, lodo ativado industrial (DIN EN ISO 8192, aeróbio) 
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto conduz a alterações do valor 
pH no sistema de ensaio. O resultado refere-se ao ensaio não neutralizado.  
 
CE50 (17 h) 46,7 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, aeróbio) 
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. O produto conduz a alterações do valor 
pH no sistema de ensaio. O resultado refere-se ao ensaio não neutralizado.  
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Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos: 
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), >= 102 mg/l, Daphnia magna (OECD, 
Guideline 211, semiestático) 
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. O produto conduz 
a alterações do valor pH no sistema de ensaio. O resultado refere-se ao ensaio neutralizado. Não se 
regista nenhum efeito na concentração mais alta analisada.  
 
Persistência e degradabilidade 
 
Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O): 
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)  
 
Indicações para a eliminação: 
 100 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (9 Dias) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) 
(aeróbio, Efluxo de uma estação municipal de tratamento de esgotos) 
 
Bioacumulação 
 
Potencial de bioacumulação: 
Não é esperado acúmulo significativo em organismos como resultado do coeficiente de partição 
n-octanol / água (log Pow).  

 

13. Considerações sobre tratamento e disposição 

Métodos de tratamento e disposição 
Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais. 
 
Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das 
autoridades locais. 
 
 
Embalagem usada: 
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a 
reciclagem após ser cuidadosamente limpa. 
 

 

14. Informações sobre transporte 

Transporte Terrestre 
 
Rodoviário 

Classe de Risco: 8 
Grupo de Embalagem: II 
Número ONU: 1779  
Rótulo de Risco: 8 
Número de Risco: 80 
Nome apropriado para 
embarque: 

ÁCIDO FÓRMICO   

 
Ferroviário 
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Classe de Risco: 8 
Grupo de Embalagem: II 
Número ONU: 1779  
Rótulo de Risco: 8 
Número de Risco: 80 
Nome apropriado para 
embarque: 

ÁCIDO FÓRMICO   

 
 
Transporte Fluvial 
 
Classe de Risco: 8 
Grupo de Embalagem: II 
Número ONU: 1779  
Rótulo de Risco: 8 
Número de Risco: 80 
Nome apropriado para 
embarque: 

ÁCIDO FÓRMICO   

 
 

Transporte Maritimo 
IMDG 

Classe de Risco: 8 
Grupo de Embalagem: II 
Número ONU: 1779  
Rótulo de Risco: 8, 3 
Poluente Marinho: NÃO 
Nome apropriado para 
embarque: 

ÁCIDO FÓRMICO   

 

Sea transport 
IMDG 

Hazard class: 8 
Packing group: II 
UN Number: 1779  
Hazard label: 8, 3 
Marine pollutant: NO 
Proper shipping name: FORMIC ACID   
 
 

Transporte Aéreo 
IATA/ICAO 

Classe de Risco: 8 
Grupo de Embalagem: II 
Número ONU: 1779  
Rótulo de Risco: 8, 3 
Nome apropriado para 
embarque: 

ÁCIDO FÓRMICO   

 

Air transport 
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IATA/ICAO 

Hazard class: 8 
Packing group: II 
UN Number: 1779  
Hazard label: 8, 3 
Proper shipping name: FORMIC ACID   

 

15. Regulamentações 

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo 

 
Número CE: 200-579-1 
 
Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE: 
 
Símbolo (s) de perigo 
C Corrosivo. 
 
Frases R 
R34 Provoca queimaduras. 
 
Frases S 
S23.5 Não inalar o vapor. 
S26 Se atingir os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 

consultar um médico. 
S45 Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o 

médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). 
 
 
Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: ÁCIDO FÓRMICO 

 

16. Outras informações 

 
Uso do produto 
Uso recomendado: corantes, pesticidas, solvente(s), produtos químicos industriais, agente de 
silagem, produto inicial para a  síntese química. 
Campo de aplicação adequado: dessulfuração do gás de escape, indústria da borracha, indústria 
têxtil, Indústria de curtumes., indústria transformadora de plásticos 
 
 
dessulfuração do gás de escape indústria da borracha indústria têxtil Indústria de curtumes. indústria 
transformadora de plásticos   
 
Informação detalhada das frases R e dos símbolos de perigo indicados no capítulo "Composição/ 
indicações sobre os componentes": 
C  Corrosivo. 
RSätze35  Provoca queimaduras graves. 
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10  Inflamável. 
 
Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual. 
 
Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo 
o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as 
propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a 
adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de 
dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de 
propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados. 


