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NOME COMERCIAL ÁCIDO CÍTRICO SOLUÇÃO 50% 

NOME QUÍMICO Ácido 2 - Hidroxi - 1,2,3 -Propanotricar 

GRAU Técnico 

FÓRMULA QUIMICA C6H8O7 

PESO MOLECULAR  192,13 g/mol 

CAS N° 77-92-9 

CARACTERÍSTICAS 
Solução clara, incolor com forte sabor ácido, sem odor, livre de material em suspensão, 
contendo 50% em peso de Ácido Cítrico. 

SOLUBILIDADE Totalmente solúvel em água. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA 

Parâmetros Und. Especificações 

Aspecto / Cor - Solução Límpida a Incolor 

Odor - Adocicado  

pH solução 1% - 1,70 – 3,30 

Pureza (como C6H8O7) % Mín.: 50,0 

Densidade a 20°C g/ml 1,200 – 1,270 
 

APLICAÇÕES  

Tem a função principal de conferir acidez. As vantagens funcionais derivadas do ácido cítrico são o ajuste de pH, 
capacidade de tamponamento e ação sequestrante de íons. Age como um preservante, através da redução de pH, e 
pode ser utilizado sinergicamente como antioxidante, em perfurações petroquímicas, entre outros. 

 

PRECAUÇÕES DE MANUSEIO 

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação / exaustão local. Evite formação de vapores ou 
névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou 
proteção facial 

ARMAZENAGEM 

Não combustível, não inflamável, não explosivo, não tóxico, biodegradável e praticamente não corrosivo; no transporte a 
granel utilizar caminhões tanques de aço inoxidável 316 ou aço carbono revestido com fibra ou PVC; OBS.: Caminhões 
tanques de alumínio ou aço inoxidável 304 não são recomendados. 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  

Em caso de inalação remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. Em caso de contato com a pele retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água. 
Em caso de contato com os olhos enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de 
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de ingestão, produto corrosivo. Se ingerido, 
não provoque o vômito. Faça a diluição imediatamente, fornecendo à vítima grandes quantidades de água. Caso ocorra 
vômito espontâneo, forneça água adicional e mantenha a vítima em local arejado. 

VALIDADE 

1 ano.  

EMBALAGENS 

▪ Bombonas; 
▪ Containers de polietileno de alta densidade com tampa e lacre; 
▪ Granel. 

 


