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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome comercial: Ácido Fórmico 85%. 
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Acidulante em tinturas de fibras sintética 
e naturais, análises químicas e formulação de produtos industriais. 
Nome da empresa: Avanti Química. 
Endereço: Rua Antônio 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, Categoria 1B 
Lesão na pele, Categoria 1A 
 

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: Não disponível. 
Elementos apropriados da rotulagem: 
 

Elementos do Rotulo Dados 
Identificação do produto e telefone 
de emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: Ácido Fórmico 85%. 
Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  
                                                    0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA)    
                                                    19 3278-2458(Avanti Química) 

Composição Química                 
 

Ácido Fórmico - 85% - CH2O2 

Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 
Pictogramas de Perigo 

 
Palavra de Advertência 
 

PERIGO 

Frase de Perigo H314 causa queimadura severa á pele e danos aos olhos. 

Frases de Precaução Frases de precaução 
P280 Usar luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção para os 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 
 
Substância 
 
Nº. CAS: 64-18-6                                                                Número de ONU: 1779 
 
Nome químico ou técnico: Ácido Fórmico 85%. 
Sinônimo: Ácido Fórmico 
Impurezas que contribuam para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo. 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Medidas de primeiros-socorros: Para garantir sua segurança pessoal, antes de socorrer uma vítima 
colocar os EPIs necessários. O socorrista deve ser um brigadista ou alguém familiarizado com técnicas de 
primeiros socorros. Procurar um médico. 

Inalação: Afastar a fonte de contaminação ou transportar a vítima para local arejado. NÃO UTILIZAR O 
MÉTODO DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Manter o paciente aquecido e não permitir que a vítima 
se movimente desnecessariamente. Transportar a vítima para um hospital. 

Contato com a pele: Lavar a pele com água (ou água e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos 
20 minutos ou até que a substância tenha sido removida. NÃO INTERROMPER O ENXÁGÜE. Sob água 
corrente (chuveiro de emergência) remover roupas, sapatos e outros acessórios pessoais contaminados 

olhos/ proteção para o rosto P301 + P330 + P331 SE 
ENGOLIDO: Lavar a boca. NÃO induzir vômito. 

P305 + P351 + P338 SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Remover as lentes de contato, 
se presentes e de fácil remoção. Continue enxaguando. 

P309 + P310 EM CASO DE exposição ou de indisposição: 
Contate imediatamente um médico. 

Armazenamento P405 Armazenar em local fechado à chave. 

Disposição P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em acordo com a legislação 
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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(cintos, joias etc.). Descontaminar as roupas antes da reutilização. Se a irritação persistir ao repetir o 
enxágue, requisitar assistência médica. 

Contato com os olhos: Não permitir que a vítima esfregue os olhos. Remover o excesso da substância dos 
olhos rapidamente e com cuidado. Retirar lentes de contato quando for o caso. Lavar o(s) olho(s) 
contaminado(s) com bastante água deixando-a fluir por, pelo menos, 20 minutos, ou até que a substância 
tenha sido removida mantendo as pálpebras afastadas durante a irrigação. Cuidado para não introduzir 
água contaminada no olho não afetado ou na face. A vítima deve ser encaminhada ao oftalmologista. 

Ingestão: Lavar a boca da vítima com água. NÃO INDUZIR VÔMITO. NÃO UTILIZAR O MÉTODO 
DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Se o vômito ocorrer naturalmente inclinar a vítima para evitar o 
risco de aspiração traqueo-bronquial do material ingerido. Lavar novamente a boca da vítima. Repetir a 
administração de água. Nada deve ser administrado por via oral se a pessoa estiver perdendo a consciência, 
inconsciente ou em convulsão. Manter o paciente aquecido e em repouso. Transportar a vítima para um 
hospital. 

Sintomas e efeitos mais importantes: Produto pode causar efeitos agudos, dependendo da via de 
exposição. 

Notas para o médico: Uma lavagem gástrica é recomendada somente para pacientes que apresentarem 
sintomas. Administração posterior de: Carvão ativado (20-40 g, numa suspensão a 10 %). 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
Meios de extinção: Água, Dióxido de carbono, Espuma, pó seco. Nenhuma limitação de agentes 
extintores é dada para essa substância. 
Perigos específicos da substância: substância combustível. Um incêndio pode provocar o 
desenvolvimento de gases tóxicos. 
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamento de proteção para o pessoal 
destacado para o combate a incêndios. Na eventualidade de fogo, vestir roupas protetoras completas e 
aparelho de respiração autônoma com máscara facial completa, operando na pressão exigida ou outro 
modo de pressão positiva. 
Informações complementares 
Evitar a contaminação da água de superfície e da subterrânea com a água de combate a incêndios. 
 
6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência. 
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Precauções pessoais para quem não faz parte dos serviços de emergências: Evitar a inalação de 
vapores. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência. 
Precauções pessoais para quem faz parte do serviço de emergência: vestir roupas protetoras completas 
e aparelho de respiração autônoma. 
Precauções ambientais: Não despejar os resíduos no esgoto. 
Métodos e materiais de contenção e limpeza: Cobrir ralos. Recolher, emendar e bombear vazamentos. 
Proceder à eliminação de resíduos. Limpeza posterior. Evitar a formação de vapores. 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
Precauções para manuseio seguro: Observar os avisos das etiquetas. Não comer, beber ou fumar as áreas 
de manuseio do produto. Usar os EPI´s indicados. Manter ventilação local adequada. Não role, arraste ou 
permita solavancos na embalagem. 
Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância. Evitar a formação de vapores/aerossóis. 
Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: Hermeticamente fechado. Em 
local seco e temperatura de +15°C a +25°C. 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Parâmetros de controle 
Acido fórmico (64-18-6) 
BR OEL Média ponderada no tempo (TWA): 4 ppm 
7 mg/m2 

Controle da exposição Medidas de planejamento 
Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamento de 
proteção pessoal. 

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 esclarecida junto aos fornecedores. 

Medidas de higiene 
Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as 
mãos e o rosto. 
Proteção para a pele/olhos: Óculos de segurança 
Proteção das mãos: Necessário o uso de luvas. 
Proteção respiratória: Necessário em caso de formação de vapores. 
Controle de riscos ambientais: Não permitir a entrada do produto nos esgotos. Risco de explosão. 
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9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido Cor: incolor Odor: picante 
Limite de Odor: não existem informações disponíveis. 
pH fortemente acido 
Ponto de fusão: -9 ºC 
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 107 ºC 
Ponto de combustão: 71 ºC 
Velocidade de evaporação: Não existem informações disponíveis. 
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável.  
Limites de explosão superior: 10 % (V)  
Limites de explosão superior: 45,5 % (V) 
Pressão de vapor: Não existem informações disponíveis. 
Densidade relativa do vapor : Não existem informações disponíveis. 
Densidade relativa: ca. 1,2 g/cm3 20 ºC 
Solubilidade em agua: em 20ºC solúvel. 
Coeficiente de partição n-octanol/água: log Pow: -0,54 
(Experimental) 
Não se prevê qualquer bio-acumulação 
Temperatura de autoignição: Não existem informações disponíveis.  
Temperatura de decomposição: Não existem informações disponíveis.  
Viscosidade, dinâmica: Não existem informações disponíveis. 
Riscos de explosão: Não classificado como explosivo. 
Propriedades oxidantes: Não. 
Temperatura de ignição: 485 ºC 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Reatividade 
Em caso de forte aquecimento podem formar-se misturas explosivas com o ar. 

Estabilidade química Sensível á ação do calor. Sensibilidade á luz. 
O produto é quimicamente estável em condições ambientes padrão. 

Possibilidade de reações perigosas 
Reações de inflamação ou formação de gases ou vapores inflamáveis com: Alumínio. 

Perigo de explosão na presença de: nitro composto orgânicos, hipoclorito de sódio, peróxido de 
hidrogênio. 
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Desenvolvimento de gases e vapores perigosos com: resíduos alcalinos, agentes oxidantes fortes, ácido 
sulfúrico, óxidos não metálicos, óxidos de fosforo, ácido nítrico. Hidróxidos de metais alcalino-terrosos, 
hidróxidos alcalinos. 

Condições a evitar 
Aquecimento forte. 

Uma gama de aproximadamente 15 Kelvin abaixo do ponto flash é considerada como crítica. 

Materiais incompatíveis 
Não existem indicações. 

Produtos de decomposição perigosos 
Não existem indicações 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Toxicidade aguda por via oral 
DL50 ratazana: 730 mg/kg (IUCLID) Diretrizes para o teste 401 da OECD 

Sintomas: Depois de engolir> lesões corrosivas na boca, faringe, no esôfago e aparelho gastrointestinal. 

Toxicidade aguda por inalação 
DL50ratazana: 7,4 mg/l; 4 h (IUCLID) 
Sintomas: Irritação das mucosas, respiração superficial, edema pulmonar, irritação nas vias respiratórias. 

Irritação na pele 
Coelho 
Resultado: Provoca queimaduras. 

Genotoxicidade in vitro Teste de Ames Salmonella typhimurium Resultado: negativo (Literatura) 
Carcinogenicidade 

Não mostrou efeitos carcinogênicos em experiências com animais. (IUCLID) 

Toxicidade na reprodução 

Não existe redução da capacidade de reprodução em experimentos com animais. (IUCLID) 

Efeitos carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos á reprodução. 

Mutagenecidade: Não há suspeita de propriedades mutagênicas. 

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição única 
A substância ou mistura não esta classificada como um tóxico especifico com alvo de órgão, exposição 
singular. 

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição repetida 
A substância ou mistura não esta classificada como um tóxico especifico com alvo de órgão, exposição 
repetida. 
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Risco de aspiração 
Os critérios de classificação não foram satisfeitos com respeito aos dados disponíveis. 

Informação complementares 
Depois de ingerido: Acidose, hemólise. Danos em: Rim 

Dados adicionais: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 

  
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

Toxicidade 
Toxicidade para peixes 

CL50 Leuciscus idus (Carpa dourada): 46 - 100 mg/l; 96 h (IUCLID). 

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos 

CE50 Daphnia magna: 34,2 mg/l; 48 h (IUCLID). 

Toxicidade para as algas 

IC50 Desmodesmus subspicatus (alga verte): 27 mg/l; 72 h (Literatura). 

Toxicidade para as bactérias 

CE50 Pseudomonas putida: 47 mg/l; 17 h (IUCLID). 

Persistência e degradabilidade 
Biodegradabilidade 

98%%; 14d OECD TG 301E 

Neutro 

Rapidamente biodegradável. 

Potencial bioacumulativo 
Coeficiente de partição (n-octano/ água) 

Log Pow: -0,54 (Experimental) 

Não se prevê qualquer bio-acumulação. (IUCLID) 

Mobilidade no solo 
Não existem informações disponíveis. 

Resultados da avaliação PBT e vPvB 
A substância não atende os critérios para PBT ou vPvB. 

Outros efeitos adversos 
Informações ecológicas adicionais 
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Efeitos biológicos: Não obstante a diluição, ainda forma misturas causticas com a água. Efeito prejudicial 
devido à mudança de pH. 
Possível neutralização em estações de tratamento de águas residuais. 
Quando usado adequadamente, não são esperadas alterações nas estações de tratamento de águas residuais. 
Informações complementares sobre a ecologia. 
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 as 
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 do 
produto em si. 

 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
  
Regulamentações nacionais e internacionais 
 
Terrestre: Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08, 3383/10 e atualizações. 
 
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.  
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 
9284-NA/905. 
IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 
Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51th Edition, 2010. 
 
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 Organization” (Organização Marítima Internacional). 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).  
 
Número de ONU: 1779 
Nome apropriado para embarque: Ácido Fórmico 85%. 
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Classe ou subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: 8, Substância corrosiva. 
Nº de risco: 8 
Grupo de embalagem: II 
Perigo ao meio ambiente: Inflamável 
 
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;  
Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAI/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos perigosos; 
Resolução nº 420 de 12/FEV/2004 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 – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e 
reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações; 
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-7502 da ABNT, que normatiza a classificação do 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)(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 
DL50 – Dose Letal 50% 
CL50 – Concentração Letal 50% 
CAS – Chemical Abstracts Service 
TLV - Threshold Limit Value 
TWA - Time Weighted Average 
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