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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: D.O.P 

 

Código Interno:                                     D.O.P 
 
Principais usos recomendados:   Utilizado como agente plastificante. 
 
Cas number:                                        117-81-7 
 
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: Toxicidade Aguda – Dérmica e por Ingestão – Categoria 5 
 
Perigos específicos: Não Aplicável. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: Causa irritação nos olhos, pele e sistema respiratório. Se ingerido pode  
causar irritação gastrointestinal. 
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: Dissolve-se na água a uma velocidade muito baixa, exceto na 
presença de solventes. Rapidamente é aderido às partículas do solo. Pequenos organismos na superfície da  
água ou solo decompõem o produto. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Substância pura. 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: D.O.P (Dioctil Ftalato) 
 
Sinônimo: Bis (2-etilhexil) ftalato; Bis (2-etilhexil) 1,2 Benzenodicarboxilato; Ftalato de di 2 etil hexila. 
 
Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): 117-81-7 
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4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação: Após prestados os primeiros socorros abaixo descritos, deve-se tão 
rapidamente quanto possível, encaminhar a vítima exposta para cuidados médicos. 
 
Inalação: Remover a vítima para local arejado. Em caso de parada respiratória providenciar respiração 
artificial. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigênio. Procurar auxílio médico imediato. 
 
Contato com a Pele: Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente por no mínimo 15 
minutos, removendo roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritação, procurar auxílio médico imediato.  
Lavar as vestes e sapatos contaminados, antes de reutilizá-los. 
 
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente por no mínimo 15 
minutos, mantendo as pálpebras abertas para assegurar a descontaminação de toda a superfície dos olhos.  
Procurar auxílio médico se o desconforto persistir. 
 
Ingestão: Se ingerido, não induzir o vômito. Dê grande quantidade de água. Se vômito ocorrer 
espontaneamente, mantenha as vias respiratórias desobstruídas e dê mais água. Nunca ministrar algo via oral  
a uma pessoa inconsciente. Procurar auxílio médico imediato. 
 
Notas para o Médico: Não há conhecimento sobre a existência de antídoto específico. Direcionar tratamento  
segundo sintomas e condições clínicas do paciente. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Usar pó químico, gás carbônico ou espuma, que devem ser aplicados de  
acordo com as técnicas especificadas pelos fabricantes. Utilizar água sob a forma de neblina para resfriar 
recipientes intactos expostos. 
 
Perigos específicos: Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto em chamas. 
 
Métodos especiais: Não aplicável. 
 
Proteção dos Bombeiros: Necessário proteção respiratória autônoma. 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Isolar e sinalizar a área. Eliminar as fontes de ignição. Utilizar os equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) que encontram-se indicados na seção 8, para evitar o contato com o produto 
derramado. 
 
Precauções para o serviço de Emergência: Manter o produto dentro de uma barreira de contenção para 
evitar o contato com a água e o espalhamento. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar imediatamente 
a(s) autoridade(s) competente(s) local (is) se ocorrer a contaminação de sistemas de drenagem, cursos d’água,  
solo ou vegetação. 
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Métodos para Limpeza: Estancar se possível. Conter o líquido derramado com diques de terra ou areia. 
Transferir o produto derramado para recipiente adequado. recolher restos com terra ou areia. Lavar o local com 
água que deve ser recolhida para descarte. Certificar-se que todo o resíduo do produto derramado foi 
eliminado. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio 
 
Prevenção da exposição do trabalhador: Evitar inalar o produto. Utilizar com ventilação adequada. Evitar 
contato com a pele, olhos e roupas. Contato acidental deve ser lavado imediatamente. Lavar-se após o uso. 
 
Precauções para manuseio seguro: Evitar contato com olhos e pele. Na operação de carga e descarga 
devem-se evitar vazamentos do produto para que o mesmo não atinja o lençol freático. 
 
Condições de Armazenamento: Armazenar em local seco, frio e bem ventilado. Manter distante de fontes 
de calor e chamas abertas. Manter os recipientes fechados. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Evitar contato com agentes oxidantes fortes, nitratos, álcalis e ácidos. 
 
Materiais para embalagem: Aço, aço carbono e aço inox. 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos:  
PEL - TWA (OSHA): 5 mg/m3 
 PEL - STEL (OSHA): 10 mg/m3 
 TLV - TWA (ACGIH - 2001): 5 mg/m3   
TLV - STEL (ACGIH - 1999): 10 mg/m3   
 
Medidas de Controle de Engenharia: Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-
se ventilação adequada. 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado: 
 
Proteção dos Olhos/Face: Óculos de segurança ampla visão ou com proteção lateral.. 
 
Proteção da Pele: Luvas de PVC. Luvas de couro não são recomendadas 
 
Proteção Respiratória: Em ambientes com concentração elevada do produto, utilizar máscara de ar  
autônoma ou ar mandado. Em ambientes com concentração acima dos limites estabelecidos, utilizar máscara  
Semi-facial com filtro para vapores orgânicos. 
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9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Líquido transparente  
Cor e Odor: Incolor a levemente amarelado  
pH: Não definido 
Ponto de Fusão: -55ºC 
Ponto de ebulição: 370 ºC 
Ponto de Fulgor: 210 ºC 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Não disponível. 
Limite de explosividade superior / inferior: Não disponível.  
Pressão de vapor: 0,01 mmHg 
Densidade: 0,984 
Solubilidade: < 0,1 g/ml (em água), >=100 mg/ml (em etanol) 
Coeficiente de participação: Não disponível 
Temperatura de Autoignição: Não disponível  
Temperatura de decomposição: Não disponível 
Viscosidade: 79 cP 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento.  
 
Condições de Instabilidade: Produto estável sob condições normais de manuseio e armazenamento. 
 
Condições a evitar: Fontes de calor. 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Evitar contato com agentes oxidantes fortes, nitratos, álcalis 
e ácidos. 
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Dióxido de carbono e monóxido de carbono.  
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda:  
 
Corrosão / Irritação da pele: Levemente irritante, causando vermelhidão. Contato repetido pode causar 
ressecamento, rachaduras e erupções cutâneas 
 
Lesões Oculares: Levemente irritante, podendo provocar lacrimação. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Levemente irritante ao trato respiratório, em caso de evaporação. 
Exposições repetidas ou a altas concentrações podem afetar o fígado. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade. 
 
Carcinogenicidade: Carcinogênico animal confirmado com desconhecida relevância para seres humanos. O 
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agente é carcinogênico em animais, a doses relativamente altas, por vias que não são consideradas relevantes 
para a exposição de trabalhadores. As evidências disponíveis não sugerem que este agente seja um causador 
provável de câncer em seres humanos, exceto sob condições excepcionais de via de ingresso no organismo 
ou de nível de exposição. Retirado da lista de possíveis produtos causadores de câncer e classificado como 
substância que não pode ser considerada causadora de câncer em seres humanos.. 
 
Toxidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxidade á reprodução. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: Não apresenta. 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Pode causar irritação no trato respiratório após a inalação de 
repetida de névoas do produto. 
 
Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade 
 
Mobilidade: Dissolve-se na água a uma velocidade muito baixa, exceto na presença de solventes. Se adere às 
partículas do solo rapidamente. Pequenos organismos na superfície da água ou solo decompõem o produto. 
 
Comportamento esperado: Produto estável. 
 
Impacto Ambiental: O produto derramado sobre o solo poderá em parte ser lixiviado, percolar e contaminar o 
lençol freático. O produto e a água resultante do combate ao fogo e de diluição são prejudiciais à flora e à 
fauna. 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: A incineração ou co-processamneto em instalações autorizadas, 
quando realizada de forma correta, produzirá apenas CO2 e água. A incineração deverá ser realizada de 
acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigentes e em concordância com as normas dos órgãos 
ambientais locais. O reprocesso do produto poderá ser considerado, se possível. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: Não remover os rótulos até que o seja completamente removido e 
a embalagem limpa. Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas 
credenciadas. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso pela legislação do 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. 
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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. 
 
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. 


