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RESUMO

Passados quase duzentos anos da descoberta do dióxido de hidrogênio, a ciência e tecnologia,
ainda hoje, continuam a descobrir novas aplicações para esta poderosa substância química. E
nós, nesse contexto, será que sabemos o que é e para que serve? Suas aplicações começam em
nossos lares de uma forma bem diluída,  cerca de 3%, e chegam ao espaço sideral,  como
componente de combustível de foguetes e satélites, onde sua concentração chega à ordem de
91%. Uma substância tão poderosa e tão útil merece um destaque maior em nossa cognição,
motivo pelo qual lhe convido a fazer uma leitura sobre este tema.
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Introdução

Apresento neste artigo uma substância química muito utilizada em nossos dias e cujo

processamento, manuseio, transporte e armazenamento, não são de conhecimento do público

em geral.  Neste  sentido,  organizamos  o  presente  artigo  em seções  específicas,  buscando

privilegiar uma didática de entendimento mais simplificada possível. 

Assim sendo, na seção 1 apresentaremos alguns conceitos básicos e de sua produção;

na  seção  2  detalharemos  a  classificação  pela  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),

internalizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), como produto perigoso;

na  seção 3 apresentaremos formas de  armazenamento,  transporte  e  manuseio;  na  seção 4

exemplificaremos as  mais  diversas  aplicações  para o peróxido de hidrogênio;  na seção 5

apresentaremos  o  peróxido  de  hidrogênio  como  “água  oxigenada”  e  seus  volumes,  e

concluiremos nosso trabalho, onde esperamos contribuir para um entendimento maior sobre

este produto tão útil e versátil.

Seção 1 

Todos já devemos ter ouvido falar em “água oxigenada”, pois bem, H2O2 é comumente

assim chamado, mas o correto é Dióxido de Hidrogênio ou, ainda, Peróxido de Hidrogênio,

uma  substância  descoberta  em 1818,  pelo  químico  e  matemático  francês,  Louis  Jacques

Thénard, a partir da reação entre dióxido de bário (BaO2) e ácido nítrico (HNO3).
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Atualmente existem outras formas comerciais de sua produção, sendo a principal e

quase que exclusivamente, segundo o processo de auto-oxidação por antraquinona (composto

químico de fórmula C14H8O2). Nesse processo, o H2O2 é produzido a partir de hidrogênio e do

oxigênio atmosférico e um derivado da antraquinona, que é circulado e atua como agente de

reação.  Em  seguida,  o  peróxido  de  hidrogênio  cru  é  purificado  e  concentrado.  Após  a

adequada  estabilização,  com  ajuste  do  PH  em  aproximadamente  4,5  e  após  adição  de

estabilizantes,  cujas fórmulas  constituem segredos comerciais,  o produto é comercializado

como solução aquosa, comumente a concentrações de 35%, 50%, 60% e 70% em peso. 

No Brasil temos três grandes parques industriais: Peróxidos do Brasil (com sede em

Curitiba-SC), Evonik (com sede administrativa em São Paulo-SP e fábrica em Aracruz- ES) e

Peroxy Bahia (com sede em Camaçari-BA). 

Seção 2 

O Peróxido de Hidrogênio é um poderoso oxidante,  potencializa a combustão pela

liberação de oxigênio, e devido a sua reação exotérmica combinada com o aumenta na oferta

do oxigênio igniza diversos  materiais.  Substância  muito poderosa,  mas ao mesmo tempo,

segura para o meio ambiente, pois se decompõe em água (H2O) e oxigênio (O). É classificado

como produto perigoso, pela ONU, em três faixas de concentrações: de 8 a menos que 20%

(ONU 2984), de 20 até 60% (ONU 2014) e acima de 60% (ONU 2015), sujeito à regulação da

Agência  Nacional  de  Transporte  Terrestre  (ANTT),  especificamente  ao  Regulamento  do

Transporte de Produtos Perigosos (Res. ANTT 3665/2011 e 420/04 e suas alterações), bem

como ao controle pelo Ministério da Justiça, conforme Portaria nº 1.274, de 25 de agosto de

2003. 

Quadro 1 – Classificação como produto perigoso

Fonte: Resolução ANTT nº 420/2004



Seção 3 

Seu armazenamento e transporte requerem cuidados especiais, principalmente quanto

ao material de construção dos equipamentos para sua contenção, bem como válvulas de alívio

de  pressão,  pois  mesmo  sob  temperaturas  ideais  o  peróxido  de  hidrogênio  está

permanentemente em decomposição, muito embora mais lentamente, quando armazenado a

20ºc sua taxa de decomposição é de cerca de 2% ao ano. 

A lista  de  materiais  compatíveis  é  bem pequena:  alumínio  e  aço  inoxidável  (após

processo de passivação elétrica ou química, onde se cria uma camada quimicamente inerte),

polietileno, PTFE (teflon®),  vidro e louça de grau químico. Por outro lado, deve-se evitar

contato com cobre, chumbo, aço-carbono e substâncias orgânicas, pois se inicia uma reação

exotérmica, auto-acelerável de difícil controle. 

Quadro 2 – Exemplos de armazenamento e transporte

Armazenamento Transporte

Fonte: Armazenamento - Disponível em ˂http://h2o2.evonik.com/product/h2o2/pt/about/general/pages/default.aspx˃ acesso em 22 jan2015
Transporte - Disponível em ˂http://www.peroxidos.com.br/PT/Linha_de_Produtos/Peroxido-de-Hidrogenio.aspx˃ acesso em 22 jan2015

Recomenda-se adotar medidas de proteção apropriadas a fim de evitar qualquer perigo

durante o manuseio do peróxido de hidrogênio, pois o contato com substâncias orgânicas dá

início à decomposição, devido à presença da enzima intracelular Catalase, presente na maioria

dos organismos, gerando altas temperaturas, podendo causar graves queimaduras, esta reação

exotérmica  também  é  prejudicial,  no  primeiro  momento,  ao  meio  ambiente  devido  ao

desequilíbrio térmico, podendo causar incêndios e demais danos à fauna e à flora. 

No  manuseio  do  peróxido  de  hidrogênio  devem-se  usar  luvas  de  proteção  com

resistência  química  de  PVC (policloreto  de  vinila)  ou  borracha,  óculos  de  segurança

perfeitamente  adaptados  e,  se  necessário,  traje  protetor  de  borracha  ou  material  plástico

apropriado (orlon, náilon, PVC, neoprene ou polietileno). Vapores ou neblinas de H2O2  não

devem ser inalados, devido à exposição de altas concentrações de gás oxigênio (O2), podendo

causar lesões teciduais nas vias respiratórias, por ação oxidante e reativa do O2. 



Seção 4

Respeitadas estas condições o peróxido de hidrogênio é uma substância muito útil,

vejamos  suas  aplicações:  em  baixas  concentrações  como  desinfetante;  fabricação  de

detergente “oxigênio ativo”; branqueamento de tecidos e papéis; fornecimento de oxigênio

aos  solos compactados,  quando adicionado em baixas dosagens em água de irrigação;  na

medicina e odontologia, como antisséptico e clareamento dentário; tratamento de efluentes

líquidos; fabricação de polímeros, sendo empregado na reação com óleos e monômeros para a

produção de plastificantes para a fabricação de borracha sintética e poliuretano, também é

utilizado como iniciador de reações de polimerização, tais como para a fabricação de PVC;

até chegar à indústria aeroespacial, em altíssimas concentrações (91%), como componente de

combustível de foguetes.

Seção 5

O peróxido de hidrogênio é facilmente miscível em água, quando se dissolve 3 gramas

de peróxido de hidrogênio em água até se obter 100 gramas de solução, obtém-se água oxige-

nada a 3%, o que equivale à água oxigenada comercializada a 10 volumes, isto significa que

na decomposição de que cada litro desta solução são liberados 10 litros de gás O2 em volume. 

Sabendo  que  a  concentração  de  uma  substância  é  a  massa  dividida  pelo  volume

(c=m/v), e que a massa molar do peróxido de hidrogênio é de aproximadamente 34 g/mol,

consideremos 1 mol de H2O2 dissolvido em água, obtendo 1 litro de solução, temos 34 gramas

(H2O2) diluído em solução com 1000 gramas totais, ou seja, temos 3,4% de concentração de

peróxido de hidrogênio nesta solução, que na decomposição geram H2O + ½ mol de O2, este

meio mol de O2 em CNTP (condições normais de temperatura e pressão), ocupa 11,2 litros em

volume no espaço, portanto 3,4% de concentração de H2O2 equivalem a 11,2 volumes. 

Aplicando-se a regra de três simples, conseguiremos descobrir as concentrações de pe-

róxido de hidrogênio nas águas oxigenadas comercializadas a 10, 20, 30 e 40 volumes.

Por exemplo:    11,2 volumes     =     3,4 % 

                          20 volumes       =        x %

Isto significa dizer que água oxigenada a “20 volumes” possui uma concentração de

cerca de 6% de H2O2 e quando decomposta são liberados 20 litros de O2 para cada litro desta

solução.



Quadro 3 – Exemplos de águas oxigenadas

Fonte: exemplos disponíveis em ˂ https://www.google.com.br/˃ acesso em 24 jan2015

Considerações Finais

Como vimos é difícil imaginar uma substância tão útil e versátil quanto o peróxido de

hidrogênio, mas devemos ter cuidados para manipular de forma segura, importante considerar

que  o  peróxido  de  hidrogênio  em  temperaturas  ambientes  é  estável,  porém  o  uso  de

vestimentas adequadas, luvas e óculos são indispensáveis, e nunca devemos reintroduzir o

peróxido  de  hidrogênio  em  seu  recipiente,  pois  pode  carrear  contaminante  e  gerar  uma

perigosa reação em cadeia. Devido ao fato da sua larga produção e grande aplicabilidade, nos

mais  diversos  graus  de  diluição,  os  acidentes  com  peróxidos  de  hidrogênio  são  uma

possibilidade presente, neste sentido é importante saber que em contato com a pele, olhos e

roupas  lave  imediatamente  com  água  abundante,  em  caso  de  ingestão  beba  água  e  não

provoque vômitos, em caso de inalação de seus vapores procure ar fresco. Registre-se que se

deve procurar assistência médica imediatamente. 

Caro leitor, agora você verá a água oxigenada com outros olhos, não é mesmo?!
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