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Solução em pó de quininona saturada pH 7,00   1002754 

 

Instrução de manuseio  
11/15 Hh 

 

 

1. Indicações de Segurança  

Permitido para experiências estudantis nos 
níveis secundários I e II (S I / S II). 

Segundo a norma R, R22 - 50: 

 Prejudicial à Saúde ao ingerir. 

 Muito venenoso para organismos d’água. 

Segundo a norma S, S24/25 - 61: 

 Evitar o contato com os olhos e a pele. 

 Evitar a liberação ao meio-ambiente. 

 Procurar instruções especiais / Aconselhar-
se com a folha de dados de segurança. 

Óculos e luvas de segurança são requeridos.  

É requerida uma ventilação adequada. 

A sustância é sensível a luz e calor. 

 Proteger contra incidência direta dos raios de 
sol.  

 Manter o recipiente de guardar 
hermeticamente fechado. 

 

 

2. Descrição 

A quininona C12H10O4 é formada pela oxidação 
da hidroquinona. Aqui se trata de uma ligação de 
coordenação orgânica. A descrição quininona foi 
formada em 1844 por FRIEDRICH WÖHLER da 
junção de quinina e hidroquinona. 

Íons Fe3+ oxidam a metade da hidroquinona a p-
benzoquinona. A benzoquinona forma com a 
hidroquinona que não oxidou uma ligação por 
adição: 

 

A benzoquinona não é uma ligação aromática. 
Por meio dos átomos de oxigênio duplamente 
unidos, que têm uma eletro negatividade muito 
altos, se desloca densidade de elétrons do 
sistema  em direção ao oxigênio. A 
hidroquinona ao contrário possui um sistema 
aromático com uma densidade de elétrons 
marcadamente superior. Quando se depositam 
juntas a hidroquinona e a benzoquinona, os 
elétrons podem ser transferidos com 
reversíbilidade. Forma-se um complexo (CT) 
Charge-Transfer (carregar – transferir). 
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3. Fornecimento 

1 Garrafa para guardar de 250 ml 

1 Instrução de manuseio para 1002754 

 

 

4. Informações do produto 

Formula Hill somada: C12H10O4 

Formula química: C6H4O2 * C6H6O2 

Símbolo de perigo: Xn      N 

Número EG: 203-387-6 

Número CAS: 106-34-3 

Solubilidade na água: 4 g/l (20 °C) 

Densidade: 1,40 g/cm3 (20 °C) 

Massa molar: 218,21 g/mol 

Normas R: R22 - 50 

Normas S: S24/25 - 61 

Perigo de câncer DFG: A2 

Perigo ao patrimônio DFG: 3 

Classificação de  

armazenagem (VCI): 10 - 13 (Outros 
líquidos e materiais 
sólidos) 

Armazenamento: 0 (Local de coleção e 
preparação) 

Informação de  
transporte: UN 2811 SÓLIDO 

TÓXICO, 
ORGÂNICO, N.O.S. 
(QUININONA), 6.1, III 

Classe de ensino: S I / S II 


