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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: ANTIOXIDANTE BHT  
 

Código Interno:   ANTIOXIDANTE BHT 
 
Principais usos recomendados: Utilizado como antioxidante. 
 
Cas number:  128-37-0 
 
Empresa: Basile Química Ind. e Com. Ltda. 
 
Endereço:  Rua Pierre Lafage, 196 – Vila Jaraguá – SP 
 
Fone/Fax para Emergências: (0xx11) 3299-5000 - (0xx11) 3299-5018  
 
E-mail: comercial@basilequimica.com.br 
 
 
2.   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação do produto químico: Produto não classificado 
 
Perigos específicos: Pode causar reação alérgica. Pó em suspensão no ar em grandes concentrações e na 
presença de um tipo de ignição pode apresentar perigos de explosão. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: Nuvens de poeira e fumos do produto podem causar irritação. 
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: Não existem registros de danos causados por este produto ao meio 
ambiente. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Substância. 
 
Composição:  
 

NOME FAIXA DE CONCENTRAÇÃO(%) 
2,6 diter-butil-4-metilfenol >98 

 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: 2,6 diter-butil-4-metilfenol 
 
Sinônimo:. DBPC: Diterc-butil-p-cresol; 
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Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): 127-37-0 
 
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação:. 
 
Inalação: Remover a vítima para o ar fresco. Dar oxigênio se necessário. Chamar um médico se o desconforto  
persistir. 
 
Contato com a Pele: Tirar as roupas contaminadas e lavar o local atingido com água por no mínimo 15 
minutos. Chamar um médico se a irritação persistir 
 
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância, por pelo menos 15 minutos, procurar 
um médico. 
 
Ingestão: Em caso de ingestão, chame um médico imediatamente. Só provocar o vômito com a instrução de 
um médico. 
 
Notas para o Médico: Todo o tratamento deve ser baseado nos sintomas e sinais apresentados pelo paciente. 
Considerar a possibilidade de superexposição de outros materiais. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Neblina d’água, pó químico, espuma, dióxido de carbono. 
 
Perigos específicos: O produto queima sob condições de fogo. E este produto  quando misturado com ar em 
proporções críticas e na presença de uma fonte de ignição pode apresentar riscos de 
explosão. 
 
Métodos especiais: Não aplicável. 
 
Proteção dos Bombeiros: Os bombeiros devem usar roupas de proteção completa e máscaras de proteção 
respiratória. 
 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Antes de proceder a limpeza usar equipamento de proteção pessoal apropriado de 
acordo com a seção 8. 
 
Precauções para o serviço de Emergência: Não aplicável. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Não descarte o produto em sistemas de drenagem ou lençóis freáticos. 
Descartar conforme legislação local. 
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Métodos para Limpeza: Fazer o recolhimento do produto e armazenar em container’s para o descarte correto. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio 
 
Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI’s especificados para evitar contato direto com o 
produto. Após o manuseio retirar toda a roupa contaminada. 
 
Precauções para manuseio seguro: Manusear longe de fontes de alto calor e de materiais incompatíveis. 
Lavar todo o local contaminado após o uso e não manter a embalagem aberta. 
 
Condições de Armazenamento: Armazene o produto em local seco e arejado mantendo-o sempre fechado. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Ácidos e oxidantes 
 
Materiais para embalagem: Sacaria, bags. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos: 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Evitar a formação de nuvens de poeira com boa exaustão na área de 
trabalho. 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado: 
 
Proteção dos Olhos/Face: Utilizar sempre óculos de proteção. 
 
Proteção da Pele: Utilizar luvas de proteção e roupa adequada à atividade exercida. 
 
Proteção Respiratória: Em caso de formações de nuvem de poeira use máscara contra poeira 
 
Perigos Térmicos: O produto aquecido pode gerar gases tóxicos. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Sólido 
Forma: Cristais 
Cor e Odor: Branco 
pH: não aplicável 
Ponto de ebulição:265ºC  
Ponto de Fulgor:118ºC  
Taxa de evaporação: Não aplicável. 
Inflamabilidade: Não aplicável. 
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Limite de explosividade superior / inferior: Não aplicável. 
Pressão de vapor: < 1mmHg , 20 C 
Densidade: 1.01g/cm3 
Solubilidade : insolúvel em água 
Coeficiente de participação: Não aplicável 
Temperatura de Autoignição: Não aplicável 
Temperatura de decomposição Não aplicável 
Viscosidade: Não aplicável 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Este material é estável sob condições normais de estocagem e manuseio 
conforme descrito na seção 7. 
 
Condições de Instabilidade: Este material é estável sob condições normais de estocagem e manuseio 
conforme descrito na seção 7. 
 
Condições a evitar: Fontes de ignição. 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Evitar contato com ácidos  fortes e agentes oxidantes fortes. 
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Óxidos de carbono.  
 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda:  
Irritação nos olhos – 120mg/24h, coelho. Irritação moderada. 
Irritação na pele – 500mg/24h, coelho. Irritação moderada. 
Irritação na pele – 500mg/24h, humano. Irritação mediana. 
 
Toxicidade oral: LD 50 – 650mg/kg, ratos. 
     LD 50 - < 440 mg/kg, humanos. 
 
Corrosão / Irritação da pele: Pode causar uma reação alérgica de pele 
 
Lesões Oculares: Pode causar irritação ocular moderada. Leve irritação dos olhos: sinais/sintomas podem 
incluir vermelhidão, inchaço, dor e lacrimejamento. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Pode causar sensibilização apele após contato prolongado, e irritação 
ao trato respiratório caso haja inalação de nuvens de poeira. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Nenhum dado de teste reatado para este produto 
 
Carcinogenicidade: Nenhum dado de teste reatado para este produto 
 
Toxidade à reprodução: Nenhum dado de teste reatado para este produto 
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Toxidade para órgãos por exposição única: Nenhum dado de teste reatado para este produto 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Nenhum dado de teste reatado para este produto 
 
Perigo por aspiração: Não aplicável 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade 
 
Mobilidade: Não aplicável. 
 
Comportamento esperado: Não aplicável. 
 
Impacto Ambiental: Não existem registros de danos causados por este produto ao meio ambiente. 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: O produto deve ser descartado conforme as leis federais, estaduais e 
locais vigentes. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: A embalagem deve ser descartada conforme a legislação local. 
 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso pela legislaçao de transporte de produtos perigosos. 
 
Nome apropriado para embarque: Não classificado como perigoso. 
 
Classe de risco: Não classificado como perigoso. 
 
Número de risco: Não classificado como perigoso. 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 

 
Regulamentações 
 
Normas aplicáveis: Decreto n° 3214 do TEM 
Decreto n° 2.567 de 03/07/98, relativo à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. 
Consultar regulamentações locais municipais eventualmente existentes e adequar conforme necessário. 
Rótulo: Produto não regulamentado como carga perigosa. 
Risco Químico: Pode reagir com oxidantes fortes. 
Risco de Fogo: Produto isento de ignição. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 
Referências 
 
 
Esta Ficha de informações de segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da 
NBR14725 de setembro de 2012 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 
informações contidas nesta ficha foram baseadas em nossa experiência com o produto e em dados 
apresentados em publicações técnicas. Visto que essas informações podem ser aplicadas sob condições que 
fogem do nosso controle e que podem não nos ser familiar, é de responsabilidade do usuário desta ficha 
determinar a sua conveniência para adoção das precauções de segurança necessárias ou para seus 
propósitos particulares. 
 
 


