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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome comercial: PAC 18% 

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Aplicado no tratamento de água, 

Tratamento de efluentes como remoção de materiais coloidais em suspensão, através do processo de 

coagulação e/ou floculação. 

Nome da empresa: Avanti Química. 

Endereço: Rua Antonio de Artioli, 570, Bloco Zug, Sala 202 - B. Swiss Park Office – Campinas – SP 

Telefone da empresa: 19-32782458 

Telefone para emergências: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  

                                                0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 

E-mail: contato@avantiquimica.net 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação de perigo do produto químico: (identificação do perigo/categoria) 

Corrosivo/irritante à pele – 3      

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos – 2A  

Corrosivo para metais – 1  

Perigo ao ambiente aquático Agudo – 3  

 

Sistema de classificação utilizado Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos,  

ONU. 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Reage com produtos alcalinos em geral, que  

podem gerar calor ou emanação de gases tóxicos e metais com a sua ação de corrosão. 

Elementos apropriados da rotulagem: 

Elementos do Rotulo Dados 

Identificação do produto e telefone de 

emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: Líquido Corrosivo, N.E. 

                                               Policloreto de Alumínio, solução. 

                                               Pac 18%      

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)                                                                                 

                                                    0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA)    

                                                    19 3278-2458 (Avanti Química) 

Composição Química                 

 

Policloreto de Alumínio 18% – Aln(OH)mCl3n-m 

Na decomposição libera vapores tóxicos de Ácido Clorídrico nº 

CAS – 7647-01-0. 

Pictogramas de Perigo 

     
Palavra de Advertência 

 

ATENÇÃO 

Frase de Perigo H290 Pode ser corrosivo para os metais. 

H316 Provoca irritação moderada à pele. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/GHS-pictogram-exclam.svg
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

 

Substância 

 

Nº. CAS: 1327-41-9                                                              Número de ONU: 1760                                                         

 

Nome químico ou técnico: Policloreto de Alumínio 18%. 

Sinônimo: Cloreto de alumínio básico; Oxicloreto de Alumínio.  

Impurezas que contribuam para o perigo: Na decomposição libera vapores tóxicos de Ácido 

Clorídrico nº CAS – 7647-01-0. 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte 

a respiração. Se necessário aplicar respiração artificial. Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

Contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome 

uma ducha. Caso ocorrer vermelhidão ou bolhas na pele Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.  

Contato com os olhos: Não permitir que a vítima coce ou feche os olhos. Enxágue cuidadosamente com 

H402 Nocivos para organismos aquáticos. 

Frases de Precaução Prevenção: 

P234 Conserve somente no recipiente original. 

P264 Lave cuidadosamente depois do manuseio. 

P273 Evite a liberação para o meio ambiente. 

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ 

proteção facial. 

Resposta à emergência: 

P390 Absorva o produto derramado a fim de evitar danos 

materiais. 

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. 

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um 

medico. 

Armazenamento P406  Armazene num recipiente resistente à corrosão. 

Disposição P501 – Eliminar o conteúdo/ recipiente de acordo com a 

legislação nacional e local. 

Outras informações A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico deste 

produto pode ser obtida por meio de: 

contato@avantiquimica.net 
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água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue 

enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um 

médico. Leve esta FISPQ.  

Ingestão: Se ingerido, não induzir vômito. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Provoca irritação leve à pele e irritação ocular 

grave com lacrimejamento e dor.  

Notas para o médico: Para controlar os sintomas e a situação clínica deve usar-se o juízo do médico, 

baseando nas reações individuais do paciente. 

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção 

Apropriados: Pó químico, espuma, dióxido de carbono ou água. Utilizar água em caso de fogo ou forte 

reação resultante de contaminação.  

Não recomendados: Não disponíveis. 

Perigos específicos da substância ou mistura: Não inflamabilidade no ar. Este produto é oxidante. Não  

possui reação perigosa de polimerização. Apenas usar água em caso de fogo ou forte reação resultante de  

contaminação. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Na ocorrência de fogo, resfrie os recipientes  

com água usando roupas de proteção total e máscara de gás com proteção facial. Decomposição térmica  

são vapores ácidos, CO e CO2. 

 

 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções pessoais 

Envolvidos, que não fazem parte dos serviços de emergência: Pessoas que não estejam envolvidas no 

atendimento a emergência, não devem permanecer no local. Evite exposição ao produto. 

Envolvidos, que fazem parte dos serviços de emergência: Usar equipamentos de proteção individual, 

tais como roupas de proteção total, mascará de gás com proteção facial e luva resistente a ácidos. Pessoas 

sem proteção devem ser mantidas afastadas. Evitar contato com a pele e os olhos.  

Precauções ao meio ambiente: Pequenos Vazamentos Líquidos, conter com material absorvente, tal 

como argila ou qualquer outro absorvente comercialmente disponível. Transferir com pá o líquido e o 

absorvente recuperados para tambores para remoção ou recuperação final. Grandes Vazamentos Líquidos, 

represar para impedir que se alastre mais e recolher em tambores ou carro tanque para remoção. Este 

produto é tóxico para peixes. Não pode ser despejado diretamente em lagos, tanques, córregos, canais ou 

suprimentos públicos de água.  

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Como um líquido perigoso, deve ser solidificado com 

agentes estabilizantes (areia, cinzas, cimento) a fim de que não permaneça líquido livre antes da remoção 

para um aterro industrial. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio  
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Precauções para manuseio seguro: Antes do manuseio, utilizar os equipamentos de proteção individual 

descritos conforme seção 8, evitando contato com a pele e olhos. Manuseie em local de ventilação ou que 

contenha um sistema de ventilação. Evite formação de vapores e névoas.  

Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar no local de trabalho e lavar as mãos após o manuseio 

com o produto. Descontaminar os EPI`s e lavar a roupa após o uso. 

Condições de Armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Prevenção de incêndio e explosão: Não inflamável. 

Condições adequadas: Indicar a área de tancagem como produto corrosivo.   

Embalagem recomendada: Utilizar embalagens de fibra de vidro ou polietileno, não usar embalagens 

metálicas e ou contaminadas. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de controle 

Limites de exposição ocupacionais: Não disponível. 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas para controle de engenharia: Utilizar ventilação exaustora onde houver a geração de vapores, 

utilizar equipamentos de controle de poluição, como lavadores de gás. 

Medida de proteção pessoal ou EPI’s  apropriados 

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial. 

Proteção da pele e do corpo: Macacão em PVC ou em borracha, roupa antiácido (PVC ou outro material 

equivalente), botas em borracha ou em PVC, luvas de PVC. 

Proteção respiratória: Mascará anti-gás com filtros para vapores ácidos ou máscaras de oxigênio, se 

névoas ou aerossóis forem gerados em volumes significativos, se houver a necessidade de entrar em 

tanques, vasos ou áreas com ventilação inadequada e ou se houver grandes vazamentos. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido de coloração amarelada a âmbar. 

Odor: Inodoro.     

pH: < 3,00    

Ponto de fusão: -20 ºC 

Ponto de ebulição: 112 ºC   

Ponto de fulgor: Produto não inflamável. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade: Não considerado inflamável. 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 

Pressão de vapor: Não aplicável. 

Densidade do vapor: Não aplicável. 

Densidade: de 1,330 a 1,400 g/cm3   

Solubilidade: Totalmente solúvel em água, pouco solúvel em outros solventes. 

Coeficiente de participação-n-octanol/água: Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 
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Viscosidade: 15 – 20 (centistokes). 

Outras informações: Não disponível. 

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Estabilidade química: Em temperatura ambiente é estável. 

Reatividade: Não disponível. 

Reações perigosas:  

Reage com compostos de cianeto para liberar o cianeto de hidrogênio gasoso. Pode gerar gases 

inflamáveis e/ou tóxicos em contato com ditiocarbamatos, isocianatos, mercaptanos, nitretos, nitrilas, 

sulfetos, e agentes redutores fortes. Reações geradoras de gás adicionais podem ocorrer com sulfitos, 

nitritos, tiosulfatos (para dar H2S e SO3), ditionites (para dar SO2) e carbonatos (para dar CO2).  

Condições a serem evitadas: Temperatura elevada e materiais incompatíveis.  

Materiais ou substâncias incompatíveis: Material alcalino, metais, cianeto, ditiocarbamatos, 

isocianatos, mercaptanos, nitretos, nitrilas, sulfetos, agentes redutores fortes, sulfitos, nitritos, tiosulfatos, 

ditionites e carbonatos. 

Para Transporte consultar a Resolução n° 5.232 – regulamento terrestre de transportes de produtos 

perigosos. 

Produtos perigosos da decomposição: Vapores tóxicos de ácido clorídrico. 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Toxicidade aguda: DL50 (dérmica , ratos)= acima de 5 g/kg. DL50 (inalatória, ratos, 4h)= 6,1 mg/l. 

Corrosão/Irritação da pele: Pode causar leve irritação à pele com cegueira. 

Lesões oculares graves/Irritação ocular: Provoca irritação ocular grave, lacrimejamento e dor. 

Sensibilidade respiratória ou á pele: Quando inalado pode provocar dificuldades respiratórias com 

falta de ar. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em  

células germinativas. 

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. 

Toxidade á reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxidade á reprodução. 

Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição única: Não é esperado que o produto apresente 

toxidade para orgãos- alvo específicos- exposição única. 

Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente 

toxidade para orgãos- alvo específicos- exposição repetida. 

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 

 

  

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Efeitos ambientais 

Ecotoxicidade: Nocivo para organismos aquáticos. O produto não pode ser despejado diretamente em 

lagoas, córregos, canais ou rede pública. 

Persistência/ Degradabilidade: Não disponível. 

Potencial bioacumulativo: Contamina o solo, necessitando um trabalho de neutralização e 

recomposição. 
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Mobilidade do solo: Não disponível. 

Outros efeitos adversos: Devido à natureza corrosiva, animais expostos a este produto poderão sofrer 

danos teciduais. 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

Métodos recomendados para destinação final 

Produto: Nunca descartar em esgotos, córregos ou no meio ambiente. Consultar as regulamentações 

municipais, estaduais e federais no descarte de grandes volumes. 

Restos de produtos: O descarte do produto deverá atender as regulamentações vigentes, tanto a nível 

municipal, estadual e federal. Mantenha o resíduo na embalagem original. 

Embalagem utilizada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem 

ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado. A reciclagem pode ser aplicada desde 

que obedecidas às legislações pertinentes. 

 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

  

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre: Resolução n° 5.232 de 14 de dezembro de 2016 (atualização da antiga Resolução ANTT 

420/04) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares 

ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências. 

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009. 

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE 

ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.  

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS. 

ICAO – “International Civil AviationOrganization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 

9284-NA/905. 

IATA – “International Air TransportAssociation” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). 

Dangerous Goods Regulation (DGR). 

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 

– “InternationalMaritimeOrganization” (Organização Marítima Internacional).  

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Perigo ao meio ambiente: O produto é considerado poluente marinho. 

Número de ONU: 1760 

Nome apropriado para embarque: Líquido Corrosivo,N.E. 

Classe ou subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: 8, Substância corrosiva. 

Nº de risco: 80 

Grupo de embalagem: II 

 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;  

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26;  
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Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAI/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos perigosos; 

Resolução nº 5.232 de 14/DEZ/2016 da ANTT, que trata de instruções complementares ao regulamento 

do transporte terrestre de produtos perigosos; 

Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da 

Justiça – Departamento de Polícia Federal. 

NBR-7500 da ABNT, que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenagem 

de materiais;  

NBR-7501 da ABNT, que normatiza a terminologia utilizada no transporte de produtos perigosos;  

NBR-7503 da ABNT, que normatiza a ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos – 

características e dimensões;  

NBR-9735 da ABNT, que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de 

produtos perigosos; 

Norma ABNT-NBR 14725-(3):2017 e (4):2014 para elaboração da FISPQ 

 

 

16. OUTRAS INFORMAÇOES  

 

As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações 

técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste 

documento é ser um guia para manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário 

determinar a adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias. 

 

Legenda: 

ONU – Organização das Nações Unidas 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PVC – Policloreto de Vinila 

CAS – Chemical Abstracts Service 

LD50 –  Concentração Letal 50%.    


