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

Nome do produto: ÁCIDO PROPIONICO P.A 
 
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)  
 
Líquidos inflamáveis (Categoria 3)   
Corrosão cutânea (Categoria 1B)   
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência: Perigo  
 
Frases de Perigo:  
 
H226 Líquido e vapor   inflamáveis.  
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. 
 
Frases de Precaução:  
 
P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  
 
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água  
durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
 
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO  ANTIVENENOS ou um médico. 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 

 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Propanoic Acid  
N° CAS: 79-09-4  
Peso molecular: 74,08 
Fórmula química: C3H6O2 
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial.  
Consultar um médico. 
 
Após contato com a pele:  Lavar abundantemente com água. Tirar a roupa contaminada. Chamar um médico..  
 
Após contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta. Consultar  
um oftalmologista.  
 
Após a ingestão: NÃO provocar vómitos. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a  
boca com água. Consultar um médico. 
 
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  
Pode provocar bronquite do tipo asmática., Náusea, Vertigem, Dor de cabeça, Doenças do sangue 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção:  Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco  
ou dióxido de carbono.  
 
Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Óxidos de carbono  
 
Equipamento       especial   de  proteção    para   o  combate    ao incêndio:     Usar  equipamento     de  respiração  
autónomo para combate a incêndios, se necessário.  
 
Outras    informações:     Evitar  a  infiltração  da  água  de   extinção  nas   águas   superficiais  ou  nas  águas  
subterrâneas. Arrefecer o recipiente com água de pulverização a uma distância segura. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: Usar equipamento  
de proteção individual. Evitar a respiração do vapor/névoa/gás. Assegurar ventilação adequada. Cortar todas  
as fontes de ignição. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Atenção com a acumulação de vapores que  
pode formar concentrações explosivas.  
 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não deixar escapar para a canalização de águas residuais.  
 
Procedimentos de limpeza / absorção: Controlar e recuperar o líquido derramado com aspirador protegido  
eletricamente ou varrer a seco e por o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com as  
regulações locais 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
Precauções para um manuseamento seguro:  
 
Evitar a inalação do vapor ou da névoa.  
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Tome medidas para impedir a formação  
de eletricidade estática..  
 
Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais  incompatibilidades:  
Conservar   hermeticamente   fechado,   em   local   bem   ventilado.   Separado   ou   apenas   em   conjunto   com   outras  
substâncias   oxidantes   e   afastado   de   fontes   de   ignição   e   de   calor.   Devido   à   ação   oxidante,   estes   produtos  
podem   acelerar   significativamente   a   queima   de   substâncias   combustíveis. Temperatura   de   armazenamento:  
sem limitações.  
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas de controle de engenharia: Ventilação local adequada, sistema de exaustão e outros controles de  
engenharia necessários para manter os níveis de exposição abaixo dos limites recomendados. Chuveiros de  
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emergência e lava-olhos devem estar próximos ao local de trabalho.  
 
 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 de vapores e ou aerossóis.  
 
Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança. 
 
Proteção das mãos: Em caso de contato total, luva de nitrilo com espessura da camada de 0,11 mm e tempo  
de ruptura maior do que 480 minutos.  
Em caso de contato com o líquido derramado, luva de nitrilo com espessura da camada de 0,11 mm e tempo  
de ruptura maior do que 480 minutos.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras contra chamas e roupas anti-estática.  
 
Higiene   Industrial:  Mudar   imediatamente   a   roupa   contaminada.   Profilaxia   cutânea.   Depois   de   terminar   o  
trabalho, lavar as mãos e a cara. Trabalhar com capela. Não inalar a substância. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Líquido Ponto de fulgor:  Nao disponível  
  
Cor: Incolor Temperatura de auto-ignição: Nao disponível C 
  
Odor: Pungente Limite de explosividade superior: Nao disponível 
  
pH (10 g/L H2O): 2,5 a 100 g/l a 20 °C Limite de explosividade inferior Nao disponível 
  
Ponto de fusão: 24°C Pressão de vapor (20ºC): Nao disponível 
  
Ponto de ebulição: 141 °C 
 
Temperatura de decomposição: Não disponível 
 
Densidade: Nao disponivel 
 
 

Densidade de vapor: Nao disponível  
 
Solubilidade (água): Nao disponível  
 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas: Calor, chamas e faíscas.  
 
Substâncias   a   serem   evitadas:  Agentes oxidantes fortes  
 
Produtos de decomposição perigosa: Não existem indicações  
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•   TOXICIDADE AGUDA  
 
DL50 Oral - ratazana - 3.500 - 4.200 mg/kg  
 
DL50 intravenoso - rato - 625 mg/kg  
 
Observações: Comportamento: Convulsões ou ação sobre o despoletamento da crise epiléptica.  
 
DL50 Parenteral - ratazana - 3.500 mg/kg A exposição repetida ou prolongada pode provocar reações alérgicas em determinados 
indivíduos alérgicos.  
 
Carcinógenos:  
Não carcinogênico em experiências com animais (IUCLID)  
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Corrosão/irritação cutânea  
Pele - coelho - Grave irritação da pele  
 
Lesões oculares graves/irritação     ocular  
Olhos - coelho - Grave irritação dos olhos  
 
Sensibilização respiratória ou cutânea  
dados não disponíveis  
 
Efeitos potenciais para a saúde  
Inalação:  Tóxico se inalado. O material é extremamente destrutivo para os tecidos das membranas mucosas  
e do trato respiratório superior. Pode ser perigoso se for inalação. O material é extremamente destrutivo para  
os tecidos das membranas mucosas e do trato respiratório superior.  
 
Ingestão:   Pode ser perigoso se for engolido. Provoca queimaduras. Pode ser perigoso se for engolido.  
provoca queimaduras.  
 
Pele: Tóxico se absorvido através da pele. Causa queimaduras na pele. Pode ser perigoso se for absorto pela  
pele. Causa queimaduras na pele.  
 
Olhos: Causa queimaduras nos olhos. Causa queimaduras nos olhos.  
 
Sinais e sintomas de exposição:  
Pode provocar bronquite do tipo asmática., Náusea, Vertigem, Dor de cabeça, Doenças do sangue 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•    TOXICIDADE:  
Toxicidade em peixes CL50 - Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) - 51,0 - 73,2 mg/l - 96 h  
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos CE50 - Daphnia magna - 21,0 - 24,6 mg/l - 48 h  
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO E EMBALAGEM  
 
A   eliminação  do  produto  e  sua  embalagem    devem   atender   às  normas  federais,  estaduais  e  municipais  
vigentes.  
 
 
14. Informações sobre transporte 
     
•    TERRESTRE  
 
Nome apropriado para embarque: ÁCIDO PROPIÓNICO.  
Nº. ONU: 3463  
Classe de Risco: 8 (3)  
Número de Risco: -  
Grupo de Embalagem: II  
 
 
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. 
 
 


