
 

 Xyleno 

É um líquido ligeiramente colorido, com cheiro doce, inflamável que evapora facilmente. Outros nomes para 

o xyleno é dimethyl benzene e xylelo. É encontrado naturalmente no petróleo e coal tar. Está entre os 30 

químicos produzidos nos EUA em termos de volume. 

È utilizado na produção de : 

 Solvente para colas, resinas e borracha 

 Produtos de limpesa 

 Tintas, lacas 

 Inks and dyes 

 Gasolina de avião 

Sintomas da exposição ao Xileno 

 Dores de cabeça 

 Fadiga 

 Irritabilidade 

 Lassitude 

 Náusea 

 Anorexia 

 Flatulência 

 Irritação no nariz, olhos e garganta 

 Perda de equilíbrio 

 Cara vermelha 

 Sensação do aumento da temperatura corporal 

 Aumento da salivação 

 Tremores 

 Tonturas 

  Confusão 

 Heart irritability 

 Conjuntivite 

 Irritação da pele 

 Danos nos rins 

 Danos no fígado 

O Xylene entra rapidamente no corpo quando inalado o vapor. Pode ser absorvido através da pele, 

especialmente se o contacto com a substancia for intensiva. 

Os efeitos do Xylene começam a aparecer quando alguém é exposto a níveis no ar de cerca de 100 partes por 

milhão (ppm). Os efeitos podem ser mais notados e severos dependendo do tempo de exposição ao químico. 

Os efeitos do Xylene e álcool são viciantes, e beber álcool depois de estar exposto ao xylene aumenta os 

sintomas. 

http://gasnaturalnao.wordpress.com/2012/06/10/xileno/thumbnail-aspx-3/


Os efeitos dos Xylene no sistema nervosa aumenta com o aumento de tempo de exposição: 

 100-200 ppm – náusea e dor de cabeça 

 200-500 ppm – tonturas, fraqueza, irritação, vómitos. 

  800-10,000 ppm – Confusão, perda de equilibrio 

 Mais de 10,000 ppm – sonolência, perda de consciência, morte 

Por volta das 200 ppm de quicos irrita os olhos, nariz e garganta. Em líquido irá ferir os olhos se em 

contacto com a substancia. Pode danificar a superfície do olho temporariamente. 

O Xylene dissolve a proteção natural da pele e a sobre exposição resulta em irritações, comichões e secura. 

A substancia pode ser facilmente ficar na roupa e queimar a pele quando o faz. 

Quando inalado, pode causar irritação nos pulmões incluindo dores no peito, dificuldade em respirar, e com 

uma super exposição edema pulmonar (líquidos dos pulmões). 

Pode danificar os rins o fígado, mas são geralmente reversíveis. 

Xileno 

 e risco de cancro 

De acordo com a International Agency for Research on Cancer e  a Environmental Protection Agency, não 

existem provas suficientes que o xylene causa cancro. 

Tem sido utilizado como aditivo quimico nos líquidos de fracking. Ambientalistas argumentam que o 

Xylene pode contaminar as águas e expor as pessoas ao perigo de contaminação. 

 


