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Ficha Técnica 

NITROGÊNIO             ONU 1066                                                                                                                                                                                                          

1. IDENTIFICAÇÃO -  

Fórmula: N²  
Peso Molecular : 28,01  

Limite de Tolerância: asfixiante simples.  
Potencial de Inflamabilidade: não é inflamável.  

Risco Principal: alta pressão e sufocação por deslocamento do ar atmosférico.  

Toxidez: não é tóxico.  

2. CONSTANTES FISICO-QUIMICAS -  

Aparência e Odor: gás incolor, inodoro, relativamente não-reativo, comprimido a altas 

pressões.  
Ponto de Ebulição: -195,8 º C  

Densidade Fase Líquida: 808,607 kg/m³  
Densidade de Vapor: 1,185 kg/m³  

Solubilidade em H²O: insignificante  

Ponto de Congelamento: -210 º C  

3. PUREZA –  

a . Tipo 6.0 -  Pureza Mínima: 99,9999%  (exceto ar)  

     Impurezas (ppm): O²<0,5 /  H²O<0,8 /  THC<0,1  
b . Tipo 5.0 Analítico – Pureza Mínima: 99,999% (Exceto o ar)  

     Impurezas (ppm): O²<1 /  H²O<2 / THC<0,5 / CO²<1 / CO< 1  

c . Tipo 4.6          – Pureza Mínima:99,996% (Exceto o ar)  
     Impurezas (ppm): O²<5 /  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. A sua mistura com outros gases pode provocar reação e criar perigos 

inesperados e adicionais.  

Polimerização: não há.  
Incompatibilidades: sob certas condições, o nitrogênio pode reagir violentamente com: lítio, 

cádmio, titânio e ozônio.  

5. ARMAZENAGEM –  

Evite trabalhar em sistema pressurizado.  
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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.  

Em caso de derramamento, evacue todo o pessoal da área de perigo, use máscara autônoma e 

ventile a área de risco. Verifique a quantidade de oxigênio existente no ambiente de trabalho 
antes de retornar o pessoal.  

6. MANIPULAÇÃO –  

Proteção Respiratória: use máscara autônoma quando trabalhar em ambientes confinados.  

Proteção para os Olhos: usar óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral.  
Proteção para as Mãos: use luvas para manuseio dos cilindros.  

Proteção para o Corpo: use sapatos de segurança e roupas protetoras quando manusear os 
cilindros.  

Proteção do Ambiente: é necessário ventilação e exaustão no local  de trabalho.  

7. INCÊNDIO –  

O nitrogênio não é inflamável, mas 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.  

8 . INFORMAÇÕES PARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR –  

Não há antídoto específico. O tratamento deve ser dirigido para o controle dos sintomas e das 

condições clinicas.  

A utilização do nitrogênio como componente de misturas utilizadas em operações de mergulho, 

deve ser feita por pessoa experiente, dentro de critérios de controle dos efeitos, métodos, 
frequência e duração, perigos, efeitos secundários e precauções a serem tomadas no uso final.  

 


