
OS FACTOS HIDRAZINA
Na UE, estima-se que cerca de 2,1 milhões de trabalhadores estejam 
potencialmente expostos à hidrazina. As principais vias de exposição 
potencial humana à hidrazina são a ingestão, a inalação e o contacto 
dérmico. É carcinogénico para os seres humanos (classificado como Grupo 
2B pela IARC, isto é, possível cancerígeno para humanos). Pode aumentar 
o risco de cancro do pulmão e cancro colo-rectal e com potencial 
genotoxicidade.

Onde ocorrem os riscos

A exposição à hidrazina foi documentada nas indústrias 
de papel, fabricação de pneus, na indústria militar e 
aeroespacial, onde a hidrazina é produzida ou usada.

Mais sobre a substância

A hidrazina é um líquido incolor à temperatura ambiente 
com um odor penetrante semelhante a amónia. É 
miscível com os álcoois metílico, etílico, propílico e 
butílico, ligeiramente miscível com hidrocarbonetos e 
hidrocarbonetos halogenados e insolúvel no clorofórmio 
e no éter. É usado principalmente como intermediário 
químico para produzir produtos químicos agrícolas e 
agentes químicos de expansão, como inibidor de corrosão, 
produto químico para tratamento de água e propulsor de 
foguetes.

Como os sintomas o podem afetar

Os sintomas da exposição aguda (a curto prazo) a elevados 
teores de hidrazina podem incluir irritação nos olhos, 
nariz e garganta, tontura, dor de cabeça, náusea, edema 
pulmonar, convulsões e coma em humanos. A exposição 
aguda também pode danificar o fígado, os rins e o sistema 
nervoso central em humanos. O líquido é corrosivo e pode 
produzir dermatites por contacto com a pele. A exposição 
prolongada pode causar cancro do pulmão ou cancro 
colo-rectal.

O que pode fazer

Realizar medições adequadas da exposição 
continuamente, para poderem ser tomadas medidas de 
ação. Investigar se os trabalhadores relatam sintomas 
precoces. Os trabalhadores precisam estar cientes dos 
efeitos da exposição. As medidas de controlo incluem o 
uso de processos fechados, a exaustão local e a ventilação 
geral. Outras práticas de trabalho recomendadas incluem 
fornecer aos trabalhadores informações e treinamentos 
sobre os perigos, monitorizar as concentrações químicas 
no ar, fornecer chuveiros e lava-olhos de emergência, lavar 
as partes do corpo no final do turno de trabalho e proibir 
os trabalhadores de comer, fumar ou beber em áreas 
onde se manuseiam produtos químicos. O equipamento 
de proteção individual deve consistir em máscara, óculos, 
luvas impermeáveis e roupas. O equipamento de proteção 
individual deve ser usado apenas como último recurso, 
após a introdução das possíveis soluções de engenharia.

Referências: IARC, EC, EPA, CDC, NIOSH

SOLUTIONS AND GOOD PRACTICES? WWW.ROADMAPONCARCINOGENS.EU/HYDRAZINE

 30 March 2020 / Portugese


