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FICHA DE EMERGÊNCIA

NOME TÉCNICO:
ÓLEO MINERAL

NOME COMERCIAL:
AGRIS

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE

TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS.

Aspecto: Líquido oleoso

IPI: Luvas, Botas de PVC, Óculos de Proteção Tipo Ampla Visão, Avental, Máscara - Classe III

RISCOS

 EM CASO DE ACIDENTE

Fogo: INFLAMÁVEL

Saúde: Em caso de ingestão, podem ocorrer irritação do trato gastro-intestinal, vômito, diarréia, irritação e 
reação inflamatória infiltrante da região anal e pneumonia por aspiração pulmonar durante o 
vômito.

A exposição respiratória pode causar irritação das vias aéreas superiores e granuloma lipídico, 
susceptível de evoluir para a pneumonia lipídica. A exposição ocular pode resultar em irritação e 
inflamação local.

Em casos de exposição cutânea podem ocorrer dermatite de contato, foliculite, erupções, 
acneiformes, dermatite eczematosa e discromias, em particular, melanoses.

Meio Ambiente: Tóxico para o ecossistema. Trata-se de um produto cuja relação em causar danos com possível 
alteração da qualidade do ar, da água e do solo, dependerá da quantidade derramada.

Vazamento: Isole imediatamente a área. Procure sinalizar o local. Na manipulação das embalagens com 
vazamento bem como na operação para estancar ou evitar de qualquer maneira a contaminação 
de lagos, rios, fontes, coleções de água, solo e ar. É necessário se proteger com equipamentos de 
proteção individual (luvas, botas, máscaras, etc.). Na área contaminada com produtos líquidos, 
espalhe argila granulada, pó de serra ou cal para absorção. Junte o produto espalhado (sólido ou 
líquido) e contate imediatamente a UNION AGRO LTDA para procedimentos e orientações 
necessárias para destinação e descarte deste.

Fogo: Mantenha pessoas curiosas ou mal informadas fora e longe do local do acidente, para evitar a 
possível inalação de qualquer fumaça existente. Proteja-se com equipamentos de segurança 
(luvas, botas, máscaras, etc.) e, no combate a possível incêndio, utilize extintores do tipo gás 
carbônico ou pó químico. Providencie, se necessário, o corpo de bombeiros.

Poluição: Caso haja derrame de produto, isole o local e tome as providências imediatas para evitar 
contaminação. Proteja de qualquer maneira rios, lagos, coleções de água, o solo, o ar, pessoas, 
animais, fauna e flora. Avise imediatamente o órgão mais próximo e de fácil contato: polícia 
rodoviária (nas rodovias), polícia, corpo de bombeiros, defesa civil, órgão de proteção ambiental, 
órgãos de informações centralizadas e órgãos responsáveis pelo abastecimento público de água.

Envolvimento
de pessoas

Se houver contaminação de pessoas ou se apresentar com qualquer sintoma de intoxicação, obter 
socorro imediato de assistência médica informando-o sobre o produto (rótulo, bula, embalagem). 
Não dê nada por via oral. Retire as roupas contaminadas e lava a pele atingida com água e sabão. 
Se houver contaminação dos olhos, lave-os com água limpa e abundante por no mínimo 15 
minutos. Evite a inalação ou aspiração do produto. Se isso ocorrer, procure um local arejado e 
obtenha cuidados médicos imediatamente.

Informações
ao médico

O tratamento das intoxicações por óleos minerais é basicamente sintomático e deve ser 
emplementado paralelamente às medidas de descontaminação, que visam limitar a absorção e os 
efeitos locais. Não existe antídoto.

Observações Motorista, em caso de emergência, as instruções encontram-se descritas exclusivamente no 
envelope de emergência.
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