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

Nome do produto: ÁCIDO TÂNICO 
 
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)  
 
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 5)  
Toxicidade aguda para o ambiente aquático (Categoria 3)  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas: Nenhum. 
 
Palavra de Advertência: Atenção. 
 
Frases de Perigo:  
H303 Pode ser perigoso por ingestão.  
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 
Frases de Precaução:  
P273 Evitar a libertação para o ambiente.  
 
Resposta: 
P312: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
 
Destruição: 
P501: Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Ácido Tânico  
N° CAS: 1401-55-4  
Peso molecular: 1701,20 
Fórmula química: C76H52O46 
 

 

 

 
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 com sabão e muita água. Consultar um médico.  
 
Após   contato   com   os   olhos:   Lavar   com   água   em   abundância.   Separar   as   pálpebras   com   os   dedos   para  
garantir uma lavagem adequada.  
 
Após   a   ingestão:   Nunca   dar   nada   pela   boca   a   uma   pessoa   inconsciente.   Enxaguar   a   boca   com   água.  
Consultar um médico. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção: Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.  
 
Riscos especiais: Óxidos de Carbono.  
 
Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio: Utilizar equipamento de respiração autônomo para combate a 
incêndios, se necessário.  
 
Outras informações: Dado não disponível.  
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6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas   de   proteção   para   as   pessoas: Utilizar equipamento de proteção individual. Evitar a formação de poeira. Evitar a 
respiração do vapor/ névoa/ gás/ pó. Assegurar ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas de segurança  
 
Medidas de proteção do meio ambiente: Não permita que entre no sistema de esgotos.  
 
Procedimentos de limpeza / absorção: Varrer e apanhar com uma pá. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.  
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Indicações   para   manuseio   seguro:  Evitar contato com a pele. Evitar a formação de pó e aerossóis. Providenciar uma adequada 
ventilação em locais onde se formem poeiras.  

 
•  ARMAZANAMENTO  
 
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
•  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas de controle de engenharia:  Não há conhecimento de nenhum limite de exposição nacional.  
 
•  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: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são apropriados, use 
um respirador de partículas do tipo N100 (E.U.A.) ou cartuchos de respiração do tipo P2 (EN 143) como apoio a controles de 
engenharia. Se o respirador for o único meio de proteção, use um respirador de ar de cobertura facial total. Use respiradores e 
componentes testados e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).  
  
Proteção dos olhos: Mascaras de proteção e óculos de segurança. Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de 
acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).  
 
Proteção   das     mãos:  Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma técnica adequada 
para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contato da pele com o produto. Descarte as luvas 
contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório. Lavar e secar as mãos.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupa protetora adequada.  
 
Higiene Industrial:  Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos antes de 
interrupções e no final do dia de trabalho. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma: Pó ou grânulos castanho claro.  Log Pow: Dado não disponivel. 
  
Cor: Castanho claro. Limite de explosividade inferior: Não disponível 
  
Odor: Dado não disponivel. Pressão de vapor:  Não disponível 
  
pH (10 g/L): Dado não disponivel. Decomposição térmica: Dado não disponivel. 
  
Ponto de fusão: 218°C Densidade (20ºC): Dado não disponivel. 
  
Ponto de ebulição: Não disponível 
 
Ponto de fulgor:  199ºC  

Densidade bruta: Dado não disponivel. 
 
Densidade relative do vapor: Dado não disponivel. 
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Limite de explosividade superior: Dado não disponivel. 

 
Solubilidade (água – 20ºC): Dado não disponivel. 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Dado não disponivel. 
 
Substâncias a serem evitadas:  
Dado não disponivel. 
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Agentes oxidantes fortes, Bases fortes.  
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA  
 
LD50(oral, rato): >2,260 mg/kg (OCDE 401).  
Observações: Comportamento: Convulsões ou ação sobre o despoletamento da crise epiléptica. Pulmões, tórax ou respiração. 
Dispnéia, Aparelho gastrointestinal: Outras alterações.  
 
Sintomas em animais  
Teste de irritação dos olhos (coelho): Dado não disponível.  
Teste de irritação da pele (coelho): Dado não disponível. 
 
•  TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Mutagenicidade  
Mutagenicidade bacteriana: Dado não disponível.  
Mutagenicidade (teste em células de mamífero): micronúcleos negativo (OECD 474).  
 
•  OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Após inalação: Irritação nas vias respiratórias, tosse e dispnéia.  
Após conato com a pele: Irritação.  
Após contato com os olhos: Irritação acentuada.  
Após ingestão: Irritação das mucosas, boca, faringe, esôfago e aparelho gastrointestinal.  
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•    TOXICIDADE:  
 
Efeitos biológicos: Efeito prejudicial nos organismos aquáticos.  
Pode causar efeitos negativos de longo prazo no ambiente aquático.  
Toxidade nos peixes: mortalidade LOEC – Oncorhynchus tshawytscha – 1.7 mg/l – 3 d 
                                  CL50 – Gambusia affinis (peixe-mosquito) – 37 mg/l – 96 h 
                                  Mortalidade NOEC – Oncorhynchus tshawytscha – 0,96 mg/l – 3 d  
 
•    PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Não aplicável.  
 
•    POTENCIAL BIOACUMULATIVO:  
 
Distribuição: log Pow: 0,10.  
Não se prevê qualquer efeito bioacumulativo (log Pow <1).  
 
•    OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não permita a entrada em águas residuais ou solos! 
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13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•    METODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
 
Produto 
Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idônea de tratamento de resíduos. Dissolver ou misturar 
com um solvente combustível e queimar em incinerador químico equipado com pós-combustor e purificador de gases. 
 
Embalagens contaminadas 
Eliminar como produto Não utilizado. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
•  TERRESTRE  
Nome apropriado para embarque: TANNIC ACID  
Nº. ONU: 3082  
Classe de Risco: 9  
Número de Risco: 90  
Grupo de Embalagem: III  
 
•   HIDROVIÁRIO (IMDG-Code)  
Classe: 9  
Nº. ONU: 3082  
Grupo de Embalagem: III  
Nome apropriado para embarque: TANNIC ACID  
 
•   AÉREO (CAO-PAX)  
Nº. ONU: 3082  
Classe de Risco: 9  
Grupo de Embalagem: III  
Nome apropriado para embarque: TANNIC ACID 
 
 
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. 
 
 


