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

Nome do produto: ÁCIDO CLORÍDRICO 37% 
 
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 14725-4)  
 
Corrosão cutânea (Categoria 1B)  
Lesões oculares graves (Categoria 1)  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (Categoria 3)  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-4)  
 
Pictogramas:  
 
 

 
 
 
Palavra de Advertência: Perigo  
 
Frases de Perigo:  
 
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
H290 Pode ser corrosivo para os metais. 
 
Frases de Precaução:  
 
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.  
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.  
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/proteção facial.  
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.  
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/ retirar  
Imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso  
numa posição que não dificulte a respiração.  
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.  
P321 Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros socorros no presente rótulo).  
P363 Lavar a roupa contaminada antes de voltá-la a usar.  
 
Armazenagem  
P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.  
P405 Armazenar em local fechado à chave.  
Destruição  
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.  
 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
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Nome comum: Acido Clorídrico 37% PA ACS 
Sinônimo: Ácido Clorídrico 37% PA ACS 

 

N° CAS: 7647-01-0  
Peso molecular: 36,46 g/mol 
Fórmula química: HCl 
Concentração: >=25% - <=50 
 

 

 

 
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. Enquanto isso, 
seguir as seguintes instruções:  
 
Inalação: Afastar a fonte de contaminação ou transportar a vítima para local arejado. Se houver dificuldades respiratórias, administrar 
oxigênio. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser aplicadas por pessoal habilitado se a vítima não apresentar sinais 
vitais. NÃO UTILIZAR O MÉTODO DE RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA. Introduzir a respiração artificial com uma máscara de bolso 
equipada com válvula de via única ou outro equipamento de respiração adequado. Manter o paciente aquecido e não permitir que a 
vítima se movimente desnecessariamente. Transportar a vítima para um hospital imediatamente. 
 
Contato com a pele: Lavar a pele com água (ou água e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos 15 minutos ou até que a 
substância tenha sido removida. Limpar com algodão embebido em polietilenoglicol 400 NÃO INTERROMPER O ENXÁGÜE. Sob 
água corrente (chuveiro de emergência) remover roupas, sapatos e outros acessórios pessoais contaminados (cintos, joias 
etc).Descartar as roupas e acessórios contaminados ou 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, 15 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 afetando a face. A vítima deve ser encaminhada ao oftalmologista.  
 
Ingestão: Fazer a vitima beber água (dois copos no máximo), evitar o vômito (perigo de perfuração). Consultar imediatamente um 
médico. Não tentar neutralizar o agente tóxico.  
 
Sintomas e efeitos mais importantes: 
Irritação e corrosão, efeitos irritantes, tosse, respiração superficial, vertigem, inconsciência, diarreia, espasmos gástricos, vômitos, 
morte. Perigo de descoloração da córnea. O seguinte diz a respeito a compostos de prata solúveis: pouco absorvidos por via 
gastrointestinal. Irritação forte depois do contato com os olhos e a pele. Perigo de cegueira! 
 
Notas para o médico: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Direcionar o tratamento de acordo com os sintomas e 
condições clínicas do paciente. 
 
 
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 não combustível. Um incêndio pode provocar o desenvolvimento de gases de Cloreto de Hidrogênio.  
 
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 agua de superfície e da subterrânea com a agua de combate a incêndios. 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas de proteção para as pessoas: Não inalar os vapores/aerossóis. Evitar o contato com a substância.  
Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.  
 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não permita que entre para a canalização de águas residuais.  
 
Procedimentos   de   limpeza   /   absorção:  Absorver   com   absorvente   e   neutralizante   de   líquidos.   Proceder   à  
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eliminação de resíduos. Limpar a área afetada. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
O manuseio da substância deve se dar em condições adequadas, em capelas com exaustão forçada, utilizando motores e sistemas à 
prova de explosão. A utilização de luvas, protetores faciais, máscaras apropriadas deve ser usada quando da exposição em 
ambientes fechados e/ou com concentrações inadequadas da substância no ar. A percepção de odor da substância no ar constitui 
motivo para a utilização de máscaras. Observar os avisos das etiquetas..  
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
     Armazenar sempre nos contêineres originais, inspecioná- los periodicamente verificando danos ou vazamentos. Os recipientes 
devem permanecer sempre fechados quando não estiverem em uso. Temperatura de armazenagem entre + 2°C a + 25°C. Não 
utilizar recipientes metálicos.  
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
•  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas de controle de engenharia: Ducha de segurança e lava-olhos. Usar exclusivamente em capela de  
exaustão para vapores químicos.  
 
Limites de exposição ocupacional (NR-15)  
                                                                       
Limite de Tolerância (LT) (48 h/semana): 4 ppm ou 5,5 mg/m3  
Valor Teto (VT): Existente 
 
Grau de Insalubridade (GI): Máximo  
 
•  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. Filtro E –(P2)  
 
Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança química.  
 
Proteção     das   mãos:   Luvas    compatíveis    resistentes  a  produtos   químicos.  Aconselha-se a utilização  do  
material nitrilo para contato total ou látex natural para contato com o produto derramado.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras (Avental de segurança)  
 
Higiene   Industrial:  Mudar   imediatamente   a   roupa   contaminada.   Profilaxia   cutânea.   Depois   de   terminar   o  
trabalho, lavar as mãos e o rosto. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Líquido Limite de explosividade superior: Não aplicável 
  
Cor: Incolor levemente amarelado Limite de explosividade inferior: Não aplicável 
  
Odor: Caracteristico  Pressão de vapor (20ºC): Não disponível 
  
pH (20ºC): <1,2 Densidade (20ºC): ~1.18 g/cm3 
  
Ponto de fusão: Não disponível Solubilidade em água (20ºC): Solúvel  
  
Ponto de ebulição: Não disponível 
 
Temperatura de decomposição: Não disponível 
 

Coeficiente de partição octanol/água: Não disponível 
 
Taxa de evaporação: Não disponível 
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Ponto de solidificação: -30°C Viscosidade dinâmica (15ºC): Não disponível 
  

 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Forte Aquecimento.  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Reação exotérmica com: aminas, permanganato de potássio, sais de oxo-ácidos halídricos, óxidos de semi-  
metais, compostos de hidrogênio semi-metais, aldeídos, éter vinilmetílico  
 
Risco de inflamação ou formação de gases ou vapores inflamáveis com: carbonetos, silicite de lítio, flúor  
Desprendimento de gás com: alumínio, hidretos, formaldeído, metais (formação de oxigênio), soluções fortes  
de hidróxidos alcalinos, sulfuretos.  
 
Perigo de explosão em presença de: metais alcalinos, ácido sulfúrico concentrado. 
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Não existem indicações  
 
Outras informações:  
Materiais   inapropriados:   ligas   metálicas,   metais.   Em   contato   com   metais,   pode-se   formar   gás   de   hidrogênio  
(perigo de explosão!). 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
Toxicidade aguda 
Via oral 
Sintomas: se ingerido, queimaduras severas na boca e garganta, assim como perfuração do esôfago e do estomago. 
 
Inalação: 
 CL50 ratazana: 4,74 mg/l; 1h (RTECS). 
 Irritação das mucosas, tosse, respiração superficial, possíveis consequências: lesão das vias respiratórias. 
 
Dérmica:  
Não existem informações disponíveis.  
Irritação na pele: Mistura provoca queimaduras. 
 
Irritação nos olhos:  
Mistura causa danos ocular grave. Perigo de cegueira! 
 
Sensibilização  
Não existem informações disponíveis.  
 
Mutagenecidade em células germinativas  
Não existem informações disponíveis  
 
Carcinogenicidade  
Não existem informações disponíveis.  
 
Toxicidade a reprodução e lactação  
Não existem informações disponíveis.  
 
Teragenoticidade  
Não existem informações disponíveis.  
 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição única 
Não existem informações disponíveis.  
 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição repetida  
Não existem informações disponíveis.  
 
Risco de aspiração  
Não existem informações disponíveis.  
 
Informações complementares  
Não se podem excluir propriedades perigosas, no entanto, são poucos prováveis se a manipulação do produto é adequada. Manusear 
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de acordo com as boas praticas industriais de higiene e segurança. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•   TOXICIDADE:  
 
Efeitos ecotóxicos: Não estão disponíveis dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos deste produto.  
 
Efeitos   biológicos:  Efeito   tóxico   nos   peixes   e   no   plâncton.   Não   obstante   a   diluição,   ainda   forma   misturas  
cáusticas com a água. Deterioração do crescimento das plantas  
 
Dados     ecológicos    adicionais:   O   seguinte   diz  respeito  à  HCl  em   geral:  Perigoso   para  os  organismos  
aquáticos. Perigoso devido a alterações de pH. Efeitos biológicos: letal para peixes desde 25mg/L; Leuciscus  
idus   LC50:   862   mg/L   (solução   1N).   Prejudicial   para   plantas   desde   6mg/L.   Não   provoca   déficit   de   oxigênio  
biológico.  
 
•   OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não permita a entrada em águas residuais ou solos! 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  
 
Para pequenas quantidades: Adicionar cuidadosamente excesso de água, sob agitação. ajustar o pH para  
neutro.   Separar   quaisquer  sólidos  insolúveis   ou   líquidos   e  enviá-los   para  disposição  em   um   aterro  para  
produtos    químicos.   Drenar   a  solução   aquosa    para  o   esgoto  com    muita  água.   Recomenda-se      o  
acompanhamento por um especialista do órgão ambiental.  
 
•   EMBALAGEM:  
 
Descontaminação: Lavar com água. Não reaproveitar as embalagens para outros fins.  
Eliminação: Reciclar após limpeza ou descartar em instalação autorizada. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Regulamentações nacionais e internacionais: O produto deve ser transportado com os cuidados necessários a não danificar as 
embalagens, com consequente perda do produto, resguardando as normas e legislação vigentes para transporte da substância. 
 
Terrestres:  
Número ONU: 1789 

Nome apropriado para embarque: Ácido Clorídrico 37%  
Classe de risco: 8  
Número de risco: 80  
Grupo de embalagem: II  
Perigo ao meio ambiente: Tóxico 
 
Hidroviário:  
Número ONU: 1789  
Nome apropriado para embarque: Ácido Clorídrico 37%  
Classe de risco: 8  
Número de risco: 80  
Grupo de embalagem: II  
Perigo ao meio ambiente: Tóxico 
 
Aéreo:  
Número ONU: 1789 
Nome apropriado para embarque: Ácido Clorídrico 37%  
Classe de risco: 8 
 Número de risco: 80  
Grupo de embalagem: II  
Perigo ao meio ambiente: Tóxico 
 
 
15. Regulamentações 
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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. 
 
 


