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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 

Nome comercial: Peróxido de Hidrogênio (130 e 200 volumes). 

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Agentes oxidantes; Indústria Química; 

Tratamento de metais; agentes descolorantes; Indústria têxtil; demais outros. 

Nome da empresa: Avanti Química. 

Endereço: Rua Antonio de Artioli, 570, Bloco Zug, Sala 202 - B. Swiss Park Office – Campinas – SP 

Telefone da empresa: 19-32782458 

Telefone para emergências: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  

                                                0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA) 

E-mail: contato@avantiquimica.net 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Classificação de perigo do produto químico: (identificação do perigo/categoria) 

Toxicidade aguda Oral - 4 

Corrosivo/irritante à pele – 1C 

Lesões oculares graves/irritação ocular - 1 
 

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos,  

ONU. 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Incombustível, mas favorece a combustão de  

outras substâncias e provoca reações violentas e por vezes explosivas. Efeitos tóxicos principalmente  

ligados às propriedades corrosivas. 

Elementos apropriados da rotulagem: 

 

Elementos do Rotulo Dados 

Identificação do produto e telefone de 

emergência do fornecedor 

Nome Comercial /Técnico: Peróxido de Hidrogênio, 

                                              Solução (200 ou 130 vol) 

                                              Água Oxigenada. 

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 (Suatrans Emergência SA)  

                                                    0800 17 2020 (Suatrans Emergência SA)    

                                                    19 3278-2458 (Avanti Química) 

Composição Química                 

 

Peróxido de Hidrogênio (solução aquosa) – 35 ou 50% H2O2   

O oxigênio liberado em consequência da decomposição  

exotérmica pode favorecer a combustão no caso de incêndio  

próximo. 

Pictogramas de Perigo 

 
Palavra de Advertência 

 
PERIGO 

Frase de Perigo H302 - Nocivo se ingerido. 

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES 

 

Substância 

 

Nº. CAS: 7722-84-1                                                              Número de ONU: 2014 

Nome químico ou técnico: Peróxido de Hidrogênio (130 ou 200 volumes). 

Sinônimo: Peróxido de Hidrogênio solução aquosa, Água Oxigenada. 

Impurezas que contribuam para o perigo: O oxigênio liberado em consequência da decomposição  

exotérmica pode favorecer a combustão no caso de incêndio próximo.  

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Inalação: Remover para local ventilado. 

Contato com a pele: Retirar as roupas contaminadas, de preferência sob uma ducha de água e lavar a 

pele atingida com água corrente. 

Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água corrente durante 15 minutos, mantendo 

as pálpebras bem afastadas. Caso ocorra irritação, procurar um centro médico. 

Ingestão: Procurar atenção médica imediatamente. Administrar bastante água. Não induzir vômito. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Irritação, queimaduras, conjuntivite, asma, 

doenças respiratórias. 

Notas para o médico: Contato com a pele e olhos: Tratamento para queimadura química. Inalação: 

Formação de edema pulmonar é possível se o produto continuar sendo inalado (por exemplo: se não é 

H318 - Causa danos oculares graves. 

Frases de Precaução P210 - Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ 

superfícies quentes. Não fume. 

P260 - Em contato com a Água desprende gases inflamáveis 

que podem inflamar-se espontaneamente. 

P280 - Usar luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção para 

olhos/ proteção para o rosto. 

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta 

indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

TOXICICOLÓGICA ou médico. 

P305 + P351 + P338 - 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. 

P370 + P380 + P375 - Em caso de incêndio: Abandone a área. 

Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. 

Armazenamento P405 - Armazenar em local fechado à chave. 

Disposição P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em acordo com a 

legislação Local. 

Outras informações A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico deste 

produto pode ser obtida por meio de: 

contato@avantiquimica.net 
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possível deixar a área de perigo), neste caso pode ser aconselhável o uso de esteróides inaláveis.  

Ingestão: Podem ser liberadas rapidamente grandes quantidades de oxigênio. A distensão do estômago ou 

esôfago pode ser prejudicial. Inserção de tubo gástrico pode ser aconselhável. 

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

Meios de extinção 

Apropriados: Incombustível, mas favorece a combustão de outras substâncias e provoca reações 

violentas e por vezes explosivas. Retirar os recipientes intactos de perto do fogo de possível, se não 

resfriá-los. Água em grandes quantidades (pulverizada). 

Não recomendados: Não disponível. 

Perigos específicos da substância ou mistura: O oxigênio liberado em consequência da decomposição  

exotérmica pode favorecer a combustão no caso de incêndio próximo.  

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Não disponível. 

 

 

6. MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

Precauções pessoais 

Envolvidos, que não fazem parte dos serviços de emergência: Evitar o contato com o produto. Não 

inalar os vapores. 

Envolvidos, que fazem parte dos serviços de emergência: Utilizar equipamento de proteção individual 

e equipamento de proteção respiratória autônoma. Isolar a área e afastar materiais e produtos 

incompatíveis. 

Precauções ao meio ambiente: Não enviar o produto para redes de águas residuais. 

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Se possível, delimitar com areia ou terra as grandes 

quantidades de líquido, diluir abundantemente com água. Não adicionar produtos químicos. Para evitar 

qualquer risco de contaminação, o produto recuperado não pode ser reintroduzido no seu reservatório ou 

na sua embalagem de origem. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio  

Precauções para manuseio seguro: Manipular o produto respeitando as regras gerais de segurança. 

Trabalhar em local bem ventilado. Manipular afastado de fontes de calor. Manipular afastado de outros 

produtos incompatíveis. Tanques e demais equipamentos utilizados devem servir exclusivamente para o 

produto. 

Medidas de higiene: Sempre lavar as mãos antes de ingerir algum alimento após manuseio/contato com 

o produto. Roupas contaminadas com o produto, mesmo que vapores devem ser lavadas e higienizadas 

antes da próxima utilização. Profissionais estejam habilitados e treinados, sempre utilizando os EPI’s 

adequados e nunca compartilhados. 

Condições de Armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Prevenção de incêndio e explosão: Garanta que haja suprimento de água suficiente para a hipótese de 

um acidente. 

Condições adequadas: Manter as embalagens bem fechadas, local seco e limpo. Temperatura ambiente. 
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Embalagem recomendada: Alumínio; Aço inoxidável. Graus compatíveis de PE de alta densidade. 

Consulte o Fornecedor para o material adequado para estocagem dos diversos graus de peróxido de 

hidrogênio. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Parâmetros de controle 

Limites de exposição ocupacionais:  

TLV (ACGIH – EUA) 2004  

TWA = 1 ppm  

TWA = 1,4 mg/m3  

ACGIH® e TLV® são marcas registradas da American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists - EUA. 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas para controle de engenharia: Utilização dos EPI’s recomendados durante o manuseio do 

produto, prover exaustão dos vapores na sua fonte de emissão, bem como a ventilação geral dos locais. 

Medida de proteção pessoal ou EPI’s  apropriados 

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança. 

Proteção da pele e do corpo: Luvas de proteção PVC ou borracha e uniforme indicado. Se há risco de 

projeções, traje antiácido e botas resistentes a produtos químicos. Material recomendado: PVC ou 

borracha. 

Proteção respiratória: Em todos os casos em que as máscaras de cartucho sejam insuficientes, usar 

aparelho respiratório com ar mandado ou autônomo em espaços confinados. 

Perigos térmicos: Não disponível. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido, incolor. 

Odor e limite de odor: Praticamente inodoro. 

pH: 2,0 – 4,0  

Ponto de fusão/ Ponto de congelamento: -24 °C 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 108 ºC á 1.013 bar (760mmHg) para 

Peróxido de Hidrogênio a 35%.  

115 ºC á 1.013 bar (760mmHg) para Peróxido de Hidrogênio a 50%. 

Ponto de fulgor: Não inflamável. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável. 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade do vapor: Não disponível. 

Densidade: (130 vol )1,120 g/cm3 (200 vol) 1,210 g/cm3  

Solubilidade: Solúvel em Água a qualquer proporção. 

Coeficiente de partição-n-octanol/água: Log P o/w: -1,1 

Temperatura de autoignição: Não aplicável. 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 
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Viscosidade: 1,07 mPa.s á 20 ºC para soluções de Peróxido de Hidrogênio a 27,5% 

1,17 mPa.s á 20 ºC para soluções de Peróxido de Hidrogênio a 50%. 

Outras informações: Concentração 130 volumes – 35%  

Concentração 200 volumes – 50%. 

 

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

Estabilidade química: Estável. 

Reatividade: Não disponível. 

Reações perigosas: Perigo de decomposição com a influência do calor. 

Condições a serem evitadas: Forte calor. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Impurezas; Íons metálicos; Sais metálicos; Metais; Álcalis; 

Ácido Clorídrico, Agentes redutores, Substâncias inflamáveis, Materiais orgânicos. 

Produtos perigosos da decomposição: Vapor de água e Óxigênio. 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 

Toxicidade aguda: LD50 (oral, rato): 6200 mg/kg / LC50 ( inalação, rato): > 8000 mg/l / 4 h. / LD50:  

(cutânea, coelho): 20000 mg/kg. 

Corrosão/Irritação da pele: Queimaduras. 

Lesões oculares graves/Irritação ocular: Danos oculares graves. 

Sensibilidade respiratória ou á pele: Irritação das mucosas. 

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível. 

Carcinogenicidade: Não disponível. 

Toxidade á reprodução: Não disponível. 

Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição única: Não disponível. 

Toxicidade para orgãos- alvo específicos- exposição repetida: Não disponível. 

Perigo por aspiração: Não disponível. 

 

  

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Efeitos ambientais 

Ecotoxicidade: Efeitos biológicos: Em concentrações elevadas tem efeito tóxico para organismos 

aquáticos.  

Persistência/ Degradabilidade: Meio Água/solo: Rápida decomposição em Oxigênio e Água. 

Potencial bioacumulativo: Não é esperada, devido á decomposição e/ou redução em Oxigênio e Água. 

Mobilidade do solo: Não é esperada, devido á decomposição e/ou redução em Oxigênio e Água. 

Outros efeitos adversos: Não disponível. 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 

Métodos recomendados para destinação final 

Produto: Seguir as normas locais do controle do meio ambiente. 
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Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto para a reutilização ou dar o devido 

fim conforme as normas regulamentadoras. 

Embalagem utilizada: Lavar abundantemente a embalagem com Água e tratar o afluente como um 

resíduo. Não lavar as embalagens de circulação reservadas a este produto. As embalagens esvaziadas e 

limpas podem ser reutilizadas em conformidade regulamentações. 

 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

Regulamentações nacionais e internacionais 

Terrestre: Resolução n° 5.232 de 14 de dezembro de 2016 (atualização da antiga Resolução ANTT 

420/04) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares 

ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências. 

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009.  

RBAC N°175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em 

Aeronaves Civis.  

IS N° 175-001 – Instrução Suplementar.  

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 

9284-NA/905. 

IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 

Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51th Edition, 2010. 

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de 

Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. 

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). 

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Número de ONU: 2014 

Nome apropriado para embarque: Peróxido de Hidrogênio, solução aquosa. 

Classe e subclasse de risco principal e subsidiário/Descrição: 5.1 - Oxidante 

Nº de risco: 58 

Grupo de embalagem: II 

 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

 

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;  

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26;  

Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAI/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos perigosos; 

Resolução nº 5.232 de 14/DEZ/2016 da ANTT, que trata de instruções complementares ao regulamento 

do transporte terrestre de produtos perigosos; 

Portaria N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da 

Justiça – Departamento de Polícia Federal. 

NBR-7500 da ABNT, que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e armazenagem 

de materiais;  

NBR-7501 da ABNT, que normatiza a terminologia utilizada no transporte de produtos perigosos;  

NBR-7503 da ABNT, que normatiza a ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos – 

características e dimensões;  
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NBR-9735 da ABNT, que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de 

produtos perigosos; 

Norma ABNT-NBR 14725-(3):2017 e (4):2014 para elaboração da FISPQ. 

 

 

16. OUTRAS INFORMAÇOES  

 

As informações contidas nesta FISPQ foram compiladas de nossos fornecedores e de várias publicações 

técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste 

documento é ser um guia para manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário 

determinar a adequação destas informações para a adoção das precauções de segurança necessárias. 

 

Legenda: 

ONU – Organização das Nações Unidas 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

PVC – Policloreto de Vinila 

TWA – Valor limite de exposição  

LD50 – Dose Letal 50% 

LC50 – Concentração Letal 50% 

CAS – Chemical Abstracts Service 

TLV - Threshold Limit Value 

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

 


