
 

 

Rev.  Maio/2003 

ÓLEO MINERAL 
 
1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Nome químico:  óleo mineral 
Fórmula química:  não aplicável 
Sinônimos:  óleo de parafina;  petrolato líquido;  óleo mineral branco;  Nujol. 
CAS:   344-28-1 
 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
Número CAS:   344-28-1       90%-100%         PERIGOSO 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
CUIDADO!   PERIGOSO SE INGERIDO OU INALADO.  CAUSA IRRITAÇÃO NA PELE, OLHOS E 
TRATO RESPIRATÓRIO.  LÍQUIDO E VAPOR COMBUSTÍVEIS. 
 
EFEITOS POTENCIAIS PARA A SAÚDE 

• Por inalação:  causa irritação no trato respiratório.  Sintomas incluem tosse, dificuldade 
respiratória.  A inalação do vapor pode produzir pneumonia. 

• Por ingestão:  O material pode causar severa diarréia.  Náuseas e vômitos também podem 
ocorrer com espasmos abdominais.  A aspiração do óleo mineral pode causar pneumonia 
química. 

• Contato com a pele:  pode causar irritação após contato prolongado.  Pode ocorrer 
dermatite em pessoas com hipersensibilidade. 

• Contato com os olhos:  os fumos podem causar irritação nos olhos.  Causa desconforto 
similar ao do óleo de motor. 

• Exposição Crônica:  Prolongadas e repetidas exposições podem causar dermatite.  Óleos 
minerais altamente refinados não são classificados como carcinogênicos ao homem.  
Óleos minerais brutos ou parcialmente refinados são considerados carcinogênicos ao 
homem. 

• Agravamento de condições pré-existentes:  pessoas com problemas de pele e respiratórios 
são mais sensíveis aos efeitos desta substância. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
CONTATO COM A PELE: Imediatamente lave com água por 15 minutos Retire as roupas 
contaminadas e lave imediatamente com água e sabão antes da reutilização.  Se aparecerem 
sintomas como  irritação, leve a vítima para o hospital. 
INALAÇÃO:  Saia da área contaminada.  Leve a vítima para um local arejado.  Se a vítima 
apresentar dificuldade respiratória ministre oxigênio e leve ao médico. 
CONTATO COM OS OLHOS:  Cheque se a vítima tem lentes de contato e remová-as. Lave com 
água  durante 15 minutos no lava-olhos.  Se aparecer irritação encaminhe ao médico. 
INGESTÃO:  Não induza o vômito.  Dê bastante água para beber e encaminhe ao médico. 
 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
INFLAMABILIDADE:  FLASH POINT:  135°C.   
Líquio e vapor combustíveis.  Chamas quando envolvem este material podem ser extintas com 
spray de água, pó químico seco, espuma de álcool, dióxido de carbono.  Água ou espuma de 
álcool podem causar formação de espuma.  Não deixe penetrar no esgoto. 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO 
Ventile a área de derramamento.  Absorva o líquido derramado com vermiculite, areia, terra.  Não 
use serragem.  Encaminhe os resíduos para aterro classe 1. 
 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
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Ao manusear este produto use avental de manga longa, óculos de segurança e máscara P2.  
Estoque em local frio, seco e ventilado, longe de fontes de ignição.  Estoque na ÁREA VERDE do 
almoxarifado. 
 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
OSHA:  PEL:  5mg/m3   
ACGHI  TLV:  5mg/m3  (TWA)     10mg/m3  (STEL) 
VESTIMENTA MÍNIMA RECOMENDADA:  avental de manga longa com prendedor adequado para 
as luvas. 
LUVAS:  de borracha descartáveis 
MÁSCARA RESPIRATÓRIA RECOMENDADA:  P2 
 
9.  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Descrição física:  líquido claro 
Odor: inodoro 
Massa molecular:  não aplicável 
Gravidade específica:  0,845 a 0,905 (pesado)    0,818 a 0,880 (leve) 
Ponto ebulição:  260-330°C 
SOLUBILIDADE: 
Água: insolúvel 
%Voláteis /volume @ 21°C:  0 
Densidade de vapor (Ar=1):  cerca de 9 
Pressão de vapor (mm Hg):  <0,5 
 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Este reagente é estável em condições normais de uso e estocagem.  Pode solidificar à 
temperatura ambiente.  Quando aquecido até a decomposição pode formar monóxido e dióxido de 
carbono.  É incompatível com oxidantes fortes.  Evite calor, chamas e fontes de ignição. 
 
11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
PODER IRRITANTE:  coelho   padrão Draize   pele:  100mg/24h   médio 
                                    coelho                           olho:   500mg   moderado 
CARCINOGENICIDADE:  não conhecida.  Óleos minerais altamente refinados não são 
classificados como carcinogênicos ao homem.  Óleos minerais brutos ou parcialmente refinados 
são considerados carcinogênicos ao homem. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Dados não encontrados. 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Encaminhe aterro classe 1. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
Número ONU: não regulamentado 
 
15.  REGULAMENTAÇÕES 
NFPA:  Saúde: 0    Inflamabilidade: 1    Reatividade:0    
Rótulo:  CUIDADO!  PERIGOSO SE INGERIDO OU INALADO.  CAUSA IRRITAÇÃO NA PELE, 
OLHOS E TRATO RESPIRATÓRIO.  LÍQUIDO E VAPOR COMBUSTÍVEIS. 
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