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Ficha Técnica 

OXIGÊNIO              ONU 1072                                                                
1. IDENTIFICAÇÃO -  

Fórmula: O²  

Peso Molecular : 32,00  
Limite de Tolerância: em altas concentrações pode causar irritação pulmonar.  

Potencial de Inflamabilidade: altamente oxidante.  

Risco Principal: fogo e alta pressão.  

2. CONSTANTES FISICO-QUIMICAS -  

Aparência e Odor: gás incolor, inodoro, comprimido a altas pressões.  

Ponto de Ebulição: -183 º C  
Densidade Fase Líquida: não aplicável  

Densidade de Vapor: 1,105 (25°C) (ar=1)  

Solubilidade em H²O: insignificante  
Ponto de Congelamento: -218 º C  

Pressão Crítica: 51,82 Kgf/cm³ absoluto  
Temperatura Crítica: - 118,4 ° C  

3. PUREZA –  

a . Tipo 6.0 -  Pureza Mínima: 99,9999%  
     Impurezas (ppm): H²O<0,5 /  N²<0,8 /  THC<0,1  

   

b . Tipo 4,0 – Pureza Mínima: 99,99%  
     Impurezas (ppm): Ar<20 /  H²O<3 /  N²<20  

c . Tipo 2.8                – Pureza Mínima:99,8%  
     Impurezas (ppm): H²O<5   

3.1.  TIPOS DE CILINDROS E  CAPACIDADES DISPONÍVEIS –  

Cilindros de aço de alta pressão.  

Quantidades :  10 m³ -  8 m³ -  7 m³ -  3 m³ -  1 m³ 
OU EM OUTRAS QUANTIDADES SOB CONSULTA  

4. REATIVIDADE -  

Estabilidade: estável. Evite sempre o contato com materiais inflamáveis.  
Polimerização: não há.  

Incompatibilidades: materiais combustíveis, asfalto, materiais inflamáveis, em especial óleos 

e graxas.  

5. ARMAZENAGEM –  

Evite trabalhar em sistema pressurizado. Não utilize barriletes ou baterias para cilindros de 

oxigênio, sem que estas sejam especialmente projetadas para esse tipo de utilização.  
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Se houver um vazamento, feche a válvula do cilindro, alivie o sistema, descarregando para um 

local seguro, só então faça os reparos necessários.  

6. MANIPULAÇÃO –  

Proteção Respiratória: não é necessária.  
Proteção para os Olhos: usar óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral.  

Proteção para as Mãos: use luvas de vaqueta de cano médio para manuseio dos cilindros.  
Proteção para o Corpo: use sapatos de segurança e roupas protetoras quando manusear os 

cilindros.  

Proteção do Ambiente: manter o local ventilado.  

7. INCÊNDIO –  

O oxigênio não é inflamável, mas como ele acelera vigorosamente o processo de combustão, 

em caso de incêndio se faz necessário utilizar os procedimentos de combate ao fogo 
circundante para proteger a integridade das pessoas e dos equipamentos.  

Evacue a área de risco imediatamente, resfriando os cilindros com jatos de água em spray, até 
o seu resfriamento completo. Se não houver risco, retire os cilindros não atingidos da área de 

fogo.  

Para extinguir o fogo nas roupas, o melhor sistema é o chuveiro de emergência.  

8 . INFORMAÇÕES PARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR –  

Tratamento de suporte deve incluir imediata sedação, se necessário terapia anticonvulsão e 
repouso.  

Obstrução da trajetória do ar durante alta tensão do oxigênio, pode causar colapso alveolar no 
segmento da absorção do oxigênio. De forma similar, a oclusão das Trompas de Eustáquio 

pode causar retração dos tímpanos e obstrução do seio paranasal, o que pode ocasionar dores 
de cabeça.  

Crianças prematuras recém-nascidas quando expostas a altas concentrações de oxigênio, 
podem sofrer danos retardados de retina que poderão progredir para deslocamento de retina e 

cegueira (Fibroplastia Retrolental). Danos na retina podem ocorrer também em adultos 
expostos a 100% de oxigênio sob pressão maior que a pressão atmosférica, particularmente 

em pessoas em que a circulação da retina tenha sido comprometida anteriormente. Indivíduos 

expostos ao oxigênio por largos períodos, devem fazer exame oftalmológico.  


