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

Nome do produto: PERMANGANATO DE POTASSIO 0,5N AQUOSO 
 
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)  
 
Sólidos comburentes (Categoria 2)  
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 4)  
Toxicidade aguda para o ambiente aquático (Categoria 1)  
Toxicidade crónica para o ambiente aquático (Categoria 1)  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  
 

 
 
Palavra de Advertência: Perigo  
 
Frases de Perigo:  
 
H272 Pode agravar incêndios; comburente.  
H302 Nocivo por ingestão.  
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
 
Frases de Precaução:  
 
P220 Manter/guardar afastado de roupa/matérias combustíveis.  
P273 Evitar a libertação para o ambiente.  
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
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3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Permanganato de Potássio Nome Comum: Água 
N° CAS: 7722-64-7 Nº CAS: 7732-18-5 
Peso molecular: 158,04 g/mol 
Fórmula Molecular: KMnO4 
Concentração:  ~4% 

Peso molecular: 18,02 g/mol 
Fórmula Química: H2O 
Concentração: ~96% 
 

 

 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação: Levar o paciente para o ar fresco. Chamar um médico caso sinta-se mal.  
 
Após     contato    com    a  pele:  Lavar    com   água   em    abundância.    Limpar   com    algodão   embebido     em  
polietilenoglicol 400. Tirar as roupas e calçados contaminados.  
 
Após   contato   com   os   olhos:   Lavar   com   água   em   abundância.   Separar   as   pálpebras   com   os   dedos   para  
garantir uma lavagem adequada. Chamar um médico.  
 
Após   a   ingestão:   Beber   água   (máximo,   2   copos).   Evitar   vômito   (perigo   de   perfuração).   Chamar   um  
médico imediatamente. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção: Adaptar ao meio ambiente.  
 
Riscos especiais: Comburente. Manter afastadas substâncias inflamáveis. Em caso de incêndio, formam-se  
gases inflamáveis e vapores perigosos.  
 
Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio: Permanência na área de perigo só com  
roupa de proteção apropriada e com uma máscara de oxigênio independente do ar ambiente. Tomar distância  
apropriada.  
 
Outras informações: Precipitar com água os vapores que se libertam. Evitar a infiltração da água de extinção  
nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamentos 
 
Medidas   de   proteção   para   as   pessoas:  Não   inalar   os   pós.   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 no sistema de esgotos.  
 
Procedimentos de limpeza / absorção: Absorver em estado seco. Proceder à eliminação de resíduos. Evitar  
a formação de pós.  Limpar a área afetada. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•   MANUSEIO  
 
Indicações para manuseio seguro: Não respirar os vapores/aerossóis. Não deixar que toque nos olhos, na  
pele   ou  no  vestuário.   Evitar   a  exposição  prolongada   ou   repetida.  É   possível   a  formação  de   percloratos  
explosivos.  
 
•   ARMAZANAMENTO  
 
Hermeticamente   fechado   em   um   local   seco   e   afastado  de   fontes   de   ignição   e   calor.   Manter   separado   de  
substâncias   inflamáveis.   Não   utilizar   recipientes   de   metálicos   ou   metais   ligeiros.   Só   acessível   a   pessoas  
autorizadas. 
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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.  
 
•  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 vapores/aerossóis. Filtro P 2.  
 
Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança química.  
 
Proteção   das     mãos:  Luvas   compatíveis   resistentes   a   produtos   químicos.  Recomenda-se   a   utilização   do  
material nitrilo.  
 
Proteção da pele e do corpo: Roupa protetora adequada.  
Higiene Industrial:  Mudar 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: Violeta Limite de explosividade inferior: Não aplicável 
  
Odor: Inodoro Pressão de vapor:  <0,01 hPa 
  
pH (20 g/L H2O): ~7 - 9 20ºC Densidade: 2,70 g/cm3 20ºC 
  
Ponto de fusão: Não aplicável Densidade bruta: ~1300 - 1600 kg/m3 20ºC 
  
Ponto de ebulição: Não aplicável 
 
Temperatura de ignição: Não aplicável 
 
Ponto de fulgor:  Não aplicável 

Solubilidade (água): 64 g/L 20ºC  
 
Decomposição térmica: >240ºC  
 
Log Pow: -1,73 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Aquecimento forte.  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Perigo de explosão e/ou formação de gás tóxico com substâncias orgânicas, ácidos, substâncias inflamáveis,  
peróxido    de   hidrogênio,   hidroxilamina,   N,N-dimetilformamida,     glicerol,  fluoreto  de  hidrogênio,   enxofre,  
compostos   de   amônio,   álcoois/ácido   sulfúrico   concentrado,   fósforo,   carbonetos,   alumínio   em   pó,   antimônio,  
ars6enio, cloreto de hidrogênio, sulfóxido de dimetilo, anidrido acético, formaldeído, piridina, redutores fortes,  
sulfureto   de  hidrogênio,   trietanolamina,   ácido   acético,   anidridos,   amoníaco,   aldeídos,  silanos,   substâncias  
oxidáveis (combustíveis, ácidos minerais, ácido oxálico.  
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Sem indicações.  
Outras informações:  
Forte oxidante. Perigo de explosão de pós (mistura de substâncias inflamáveis). 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•   TOXICIDADE AGUDA  
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LD50 (oral, rato): 750 mg/kg (RTECS).  
LDLo (oral, humano): 100 mg/kg (IUCLID).  
 
•   TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Sem indicação de atividade carcinogênica.  
 
•   OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
Após inalação: Irritação das mucosas, tosse e dificuldade em respirar. A inalação pode provocar edemas nas  
vias respiratórias.  
Após conato com a pele: Queimaduras.  
Após contato com os olhos: Queimaduras. Perigo de opacificação da córnea.  
Após ingestão: Lesões corrosivas na boca, faringe, esôfago e aparelho gastrointestinal. Perigo de perfuração  
do esôfago e estômago. Náuseas e vômitos.  
 
Os compostos de manganês têm, em geral, pouca absorção por via gastrointestinal. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
•   TOXICIDADE:  
 
Toxicidade nos peixes: Ictalurus punctatus LC50: 0,1 mg/L/96 h (OCOTOX Database).  
Toxicidade em Daphnia: Daphnia magma CE50 : 0,056 mg/L/48 h (OCOTOX Database). 
 
Efeitos biológicos: Muito tóxico para organismos aquáticos. Pode causar efeitos negativos de longo prazo no  
ambiente aquático. Efeito bactericida. Perigo para a água potável.  
 
•   PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:  
 
Não disponível.  
 
•   POTENCIAL BIOACUMULATIVO:  
 
Não disponível.  
 
•   OUTROS EFEITOS ADVERSOS:  
 
Não permita a entrada em águas, águas residuais ou solos! 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  
 
Acidificar cuidadosamente   uma solução   3%   ou   uma   suspensão do material até pH = 2   com   ácido   sulfúrico.  
Adicionar, gradualmente,   mais de 50% de bissulfito  de sódio aquoso, sob agitação a temperatura ambiente.  
Um aumento na temperatura indica que a reação está ocorrendo. Se nenhuma reação for observada na adição  
de aproximadamente 10% de solução de bissulfito de sódio, iniciá-la adicionando cuidadosamente mais ácido.  
Se o manganês, cromo ou molibidênio estiverem presentes, ajustar o ph da solução para 7 e tratar com sulfeto  
até a precipitação, para enterrar em um aterro químico. Destruir o excesso de sulfeto, neutralizar e drenar 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 
 
•   TERRESTRE  
 
Nome apropriado para embarque: PERMANGANATO DE POTÁSSIO LÍQUIDO 
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Nº. ONU: 1490  
Classe de Risco: 5.1  
Número de Risco: 50  
Grupo de Embalagem: II  
 
•   HIDROVIÁRIO (IMDG-Code)  
 
Classe: 5.1  
Nº. ONU: 1490  
Grupo de Embalagem: II  
Nome apropriado para embarque: POTASSIUM PERMANGANATE LIQUID 
 
•   AÉREO (CAO-PAX)  
 
Nº. ONU: 1490  
Classe de Risco: 5.1  
Grupo de Embalagem: II  
Nome apropriado para embarque: POTASSIUM PERMANGANATE LIQUID 
 
 
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. 
 
 


