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

Nome do produto: HIDROQUINONA 
 
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. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum: Hidroquinona  
N° CAS: 123-31-9  
Peso molecular: 110,11 g/mol 
Fórmula Molecular: C6H6O2 
 

 

 

 
3. Identificação de perigos 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO (ABNT NBR 14725-4)  
Toxicidade aguda, Oral  (Categoria 4)  
Toxicidade aguda, Dérmico  (Categoria 5)  
Lesões oculares graves  (Categoria 1)  
Sensibilização da pele  (Categoria 1)  
Mutagenicidade em células germinativas  (Categoria 2)  
Carcinogenicidade  (Categoria 2)  
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: 
 
H302 Nocivo por ingestão.  
H313 Pode ser perigoso com o contacto com a pele.  
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H318 Provoca lesões oculares graves.  
H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.  
H351 Suspeito de provocar cancro. 
 
Frases de Precaução: Prevenção  
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.  
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.  
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.  
P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.  
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.  
P273 Evitar a libertação para o ambiente.  
P280 Usar luvas de protecção/ protecção ocular/ protecção facial. 
 
Resposta: 
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico.  
P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.  
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P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLH OS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
P321 Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros socorros no presente rótulo).  
P330 Enxaguar a boca.  
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.  
P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.  
P391 Recolher o produto derramado.  
 
Armazenagem:  
P405 Armazenar em local fechado à chave.  
 
Destruição:  
P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos. 
 
 
4. Medidas de primeiros socorros 
 
Recomendação geral  
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço. 
 
Em caso de inalação  
Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. Consultar um médico.  
 
Em caso de contacto com a pele  
Lavar com sabão e muita água. Consultar um médico. 
        
Se entrar em contacto com os olhos  
Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.  
 
Em caso de ingestão  
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. Consultar um médico.  
 
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos c omo retardados  
A absorção pelo organismo leva à formação de metemoglobina que em concentração suficiente provoca cianose. O início pode 
demorar de 2 a 4 horas ou mais.  
 
Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratam entos especiais necessários  
Dados não disponíveis 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios de extinção  
 
Meios adequados de extinção  
Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.  
 
Perigos especiais decorrentes da substância ou mist ura  
Óxidos de carbono  
 
Recomendações para o pessoal de combate a incêndios   
Usar equipamento de respiração autónomo para combate a incêndios, se necessário.  
 
Outras informações  
Dados não disponíveis 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen tos 
 
Precauções individuais, equipamento de proteção e p rocedimentos de emergência  
Usar equipamento de proteção individual. Evitar a formação de poeira. Evitar a respiração do  
vapor/névoa/gas. Assegurar ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Evitar de respirar o pó.  
 
Precauções a nível ambiental  
Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada do produto no sistema de  
esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.  
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Métodos e materiais de confinamento e limpeza  
Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Varrer e apanhar com uma pá. Manter em recipientes  
fechados adequados, para eliminação.  
 
Remissão para outras secções  
Para eliminação de resíduos ver secção 13. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Precauções para um manuseamento seguro  
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a formação de pó e aerossois.  
Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras.  
 
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.  
 
Utilizações finais específicas  
Dados não disponíveis 
 
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
•  CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Parâmetros de controle  
 
       Límites de exposição ocupacional  
 
Controlo da exposição  
 
Controlos técnicos adequados  
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos antes dos  
intervalos e no final do dia de trabalho.  
 
               
•  PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
Protecção ocular/ facial  
Mascaras de protecção 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).  
 
Protecção da pele  
Manusear com luvas. As luvas devem ser inspeccionadas antes da utilização. Use uma técnica  
adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto  
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.  
 
As luvas de protecção seleccionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da UE  
89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela.  
 
Protecção do corpo  
Fato completo de protecção para produtos químicos, O tipo de equipamento de protecção deve ser  
escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de  
trabalho.  
 
Protecção 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 controlos de engenharia. Se o respirador for o único meio de  
protecção, usa um respirador de ar de cobertura facial total. Use respiradores e componentes  
testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE). 
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9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma:  Cristalino Log Pow: 0,10 
  
Cor:  incolor Limite de explosividade inferior:  Não disponível 
  
Odor:  Inodoro Pressão de vapor:  1hPa a 132ºC 
  
pH (20 g/L H 2O): 3,7 – 70 Densidade de vapor:  3,80 – (Ar = 1.0) 
  
Ponto de fusão:  171ºC Densidade relativa: 1.332 g/cm3 
  
Ponto de ebulição:  285ºC a 1,013 hPa 
 
Ponto de fulgor: 165ºC câmara fechada 
 
Limite de explosividade superior:  Não disponível  
 
Limite de explosividade inferior:  Não disponível  

Hidrossolubilidade (água): 50 g/L  
 
Coeficiente de partição n-octanol/água: log Pow 0,59 
 
Temperatura de auto-ignição: 515,56ºC 
 
Temperatura de decomposição:  Não disponível  
 
Viscosidade:  Não disponível 

  
 

 
 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Reatividade  
Dados não disponíveis  
 
Estabilidade química  
Dados não disponíveis  
 
Possibilidade de reações perigosas  
Dados não disponíveis  
 
Condições a evitar  
Dados não disponíveis  
 
Materiais incompatíveis  
Bases fortes, Agentes oxidantes fortes  
 
Produtos de decomposição perigosos 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXIDADE AGUDA  
 
DL50 Oral - Ratazana - 367.3 mg/kg  
DL50 Dérmico - Coelho - > 2,000 mg/kg  
 
Corrosão/irritação cutânea  
Dados não disponíveis  
 
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Dados não disponíveis  
 
Sensibilização respiratória ou cutânea ensaios in v ivo - Rato -  Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 
- Directrizes do Teste OECD 429 - Pode causar uma reacção alérgica na pele.  
 
Mutagenicidade em células germinativas  
Experimentos laboratoriais demonstraram efeitos mutagênicos.  
Os testes in vitro mostraram efeitos mutagénicos  
 
Genotoxicidade in vivo - Ratazana -  Oral - negativo  
 
Genotoxicidade in vivo - Rato -  intraperitoneal - positivo 
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Carcinogenicidade 
 
Este produto é ou contém um componente que foi relatado como sendo possivelmente carcinogênico  
segundo sua classificação pela IARC, ACGIH, NTP ou EPA.  
 
Provas limitadas de carcinogénicidade nos estudos sobre os animais  
 
IARC:   3 - Grupo 3: Não classificado quanto à sua carcinogenicidade para os humanos (Hydroquinone)  
 
Toxicidade à reproduçã e lactação  
Dados não disponíveis  
 
Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos -  exposição única  
Dados não disponíveis  
 
Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos  - exposição repetida  
Dados não disponíveis  
 
Perigo de aspiração  
Dados não disponíveis  
 
Possíveis danos para a saúde  
 
Inalação:  Pode ser perigoso se for inalação. Pode causar uma irritação do aparelho respiratório.  
Ingestão:  Nocivo por ingestão.  
Pele:  Pode ser perigoso se for absorto pela pele. Pode causar uma irritação da pele.  
Olhos:  Causa queimaduras nos olhos.  
 
Sinais e sintomas de exposição  
A absorção pelo organismo leva à formação de metemoglobina que em concentração suficiente provoca  
cianose. O início pode demorar de 2 a 4 horas ou mais.  
 
Informação adicional  
RTECS: MX3500000 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
Ecotoxicidade  
 
Toxicidade em peixes               CL50 - Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) - 0.04 - 0.1 mg/l  - 96.0 h  
 
Toxicidade em dáfnias e           CE50 - Daphnia magna - 0.13 mg/l  - 48 h  
outros invertebrados  
aquáticos  
 
Toxicidade em algas                 CE50 - Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde) - 0.335 mg/l  - 72 h  
 
Persistência e degradabilidade  
Biodegradabilidade                   Biótico/Aeróbico   - Duração da exposição 14 d  
                                                Resultado : 86 % - Rápidamente biodegradável.  
 
Potencial biocumulativo  
Bioacumulação                         Leuciscus idus (Carpa dourada)  - 3 d  -50 µg/l  
                                                Factor de bioconcentração  (BCF): 40  
 
Mobilidade no solo  
Dados não disponíveis  
 
Resultados da avaliação PBT e mPmB  
Dados não disponíveis 
 
Outros efeitos adversos  
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 
 
 
 



 
FICHA DE SEGURANÇA  

De acordo com a norma NBR 14725:2009 

FISPQ No. SV - 2120 

Página 6 de 6 

 
 Nome do produto: Hidroquinona Referência do produto: ALPHA1857 
 Data da revisão: 14/04/2014 No. da revisão: 04 
 

 

 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Métodos de tratamento de resíduos  
 
Produto  
Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de tratamento de  
resíduos. Dissolver ou misturar o material 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 
 
Número ONU  
       ADR/RID:  3077              DOT (US): 3077             IMDG: 3077                        IATA:  3077  
 
Designação oficial de transporte da ONU 
  
ADR/RID:        MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A.  
                      (Hydroquinone)  
DOT (US):      Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Hydroquinone)  
IMDG:            ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Hydroquinone)  
IATA:              Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Hydroquinone)  
 
Classes de perigo para efeitos de transporte  
 
       ADR/RID: 9                  DOT (US): 9                  IMDG: 9                                         IATA: 9  
 
Grupo de embalagem  
 
       ADR/RID: III                 DOT (US): III                 IMDG: III                                        IATA: III  
 
Perigos para o ambiente  
 
       ADR/RID: sim               DOT (US): não              IMDG Poluente marinho: sim        IATA: s im  
 
Precauções especiais para o utilizador  
 
Outras informações  
Marca-EHS requerida (códigos ADR 2.2.9.1.10 e IMDG 2.10.3) para embalagens únicas e embalagens  
combinadas que contenham embalagens interiores com Mercadorias Perigosas > 5L para líquidos  ou >  
5Kg para sólidos. 
 
 
15. Regulamentações 
 
Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente  
 
Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2012 da  
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
 
 
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. 
 
 


