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1 Identificação do produto e da empresa:

 Nome do produto: Vaselina USP
 Código Interno de Identificação do produto: Vaselina (sólida)

VOLP Indústria e Comércio Ltda., Rua Ana Ventura Nitão, 350, Vila São José, Osasco - SP
Telefone da Empresa: (11) 3604  7200 
Telefone para emergências: (11) 3604 7200 
FAX: (11) 3604 7205 
e-mail: vendas@volp.com.br 

2 Composição e informações sobre os ingredientes:

Este produto químico é uma mistura homogênea de:
Hidrocarbonetos de petróleo, purificada segundo o padrão USP de qualidade e indicação de uso.
Nome químico comum ou genérico: Vaselina
Sinônimo: 
Petrolato, Geléia de petróleo, Petrolato branco, Petroleum jelly / white Petrolatum.
Nº do registro no CAS (Chemical Abstract Service): 8009-03-8
Ingredientes que contribuam para o perigo: Hidrocarbonetos.
Natureza química: 
Orgânica
Concentração ou faixa de concentração de ingredientes perigosos: 100%

3  Identificação de perigos:

Perigos mais importantes:
Efeitos do produto:
É considerado um irritante primário de suave a moderado dos olhos, sem danos significativos e da mucosa 
gástrica, por ingestão de doses significativas; desconforto  respiratório é verificado pela inalação de vapores 
em altas concentrações em ambientes de confinamento sem exaustão do ar, principalmente quando o 
produto está aquecido.
Efeitos adversos à saúde:
Olhos:
O produto frio pode causar irritação suave a moderada sem maiores desconfortos. Quando aquecido e com 
contato direto, poderão se observar vermelhidão e dor.                                                                             
Pele:
Considerado de baixo risco de manuseio industrial. Eventual sensibilização especialmente em peles com 
rachaduras ou lesões em indivíduos predispostos. O produto aquecido poderá causar vermelhidão e dor. 
Ingestão:
A ingestão de doses significativas pode causar transtornos gástricos como náuseas, vômitos e diarréias; ou 
irritação generalizada do trato digestivo.
Inalação:
A inalação dos   vapores  e  misturas  com o  ar  são  irritativos  e  causam formação de  catarro,  tosse  e 
dificuldade para respirar. O produto em decomposição ou em combustão tem efeito danoso ao organismo.
Efeitos sistêmicos:
Não há dados de efeitos sistêmicos a longo prazo descritos além de alergias e dermatites em indivíduos 
predispostos. 
Informações sobre câncer:
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 Veja EINECS: 232-373-2 e RTECS#SE6780000, para atualizações.
Teratologia: N/R
Efeitos reprodutivos: N/R
Efeitos ambientais:
Prejudicial aos organismos aquáticos. Pode tornar a água, de modo geral, imprópria para uso e consumo 
humano.
Perigos físicos e químicos: 
Pode queimar caso seja envolvido por chamas, ou exposto a elevadas temperaturas. Evitar o contato com 
fontes de ignição. Evitar o contato com materiais incompatíveis. 
Perigos específicos: 
Contato  direto  repetido  da  pele  e   principalmente  dos  olhos.  Inalação  e  ingestão  de  quantidades 
significativas. 
Principais sintomas:
Irritação moderada das vias respiratórias,  da pele e severa dos olhos, quando o produto apresentar-se 
aquecido. Transtornos gastrointestinais. Vide seção 3 desta FISPQ.
Classificação do produto químico: 
Irritante primário.
Visão geral de emergências:
Prevenção geral quanto à exposição direta à substância pelas diferentes vias pelo trabalhador. Prevenção 
quanto à  formação e deposição da poeira do ar exposta a superfície do produto com proximidade de fonte 
de calor ou de ignição. Prevenção quanto à fontes de ignição próximas à substância. Prevenção quanto à 
decomposição da substância caso seja envolvida por chamas.

4  Medidas de primeiros socorros:

Medidas de primeiros-socorros 
Inalação: 
Remover a vítima imediatamente para local aberto e ventilado. Caso tenha dificuldade para respirar, dar 
oxigênio. Caso não consiga respirar, fornecer respiração artificial. Conduzir a vítima ao Pronto-Socorro, ao 
menor sinal de alteração respiratória, ou outros sintomas como tosse e catarro.
Contato com a pele: 
Remover todo o EPI, inclusive as botas, e dispô-lo em local predeterminado. Lavar imediatamente a pele 
com água abundante e sabão neutro por no mínimo 15 minutos. Conduzir a vítima aos cuidados médicos, 
principalmente se a parte da pele afetada estiver previamente lesionada ou inflamada.
Contato com os olhos: 
Lavar  imediatamente  com água  abundante,  tentar  retirar  as  lentes  se  for  o  caso.  Abrir  as  pálpebras 
superiores ou inferiores durante a limpeza. Conduzir a vítima aos cuidados médicos de um especialista.
Ingestão: 
Se a vítima estiver em estado de alerta, mostrando-se consciente, oferecer 2-4 copos de água. Conduzir a 
vítima para cuidados médicos. O vômito, caso seja espontâneo, deve ser assistido e a vítima amparada, 
evitando-se a aspiração do próprio vômito tanto quanto possível. Procurar cuidado médico imediato.
Quais ações devem ser evitadas: 
Evitar o uso de solventes como gasolina, diesel, etanol ou qualquer outro solvente para higienizar o local 
afetado. Não atritar com esponjas, toalhas de pano ou papel o local afetado.
Em  caso  de  consciência:  não  dar  óleo  mineral  à  vítima,  pois  haverá  aumento  de  absorção  dos 
hidrocarbonetos pelo organismo provocando efeitos inesperados e/ou agravantes do quadro geral. 
Em caso de inconsciência: não dar líquidos à vítima e não induzir ao vômito. 
Breve descrição dos principais sintomas e efeitos (seção 3):
Irritação da mucosa respiratória e/ou gástrica com transtornos importantes; irritação, vermelhidão, coceira, 
ardência  e  dor  na  pele  e/ou  nos  olhos  em caso de  contato  com o  produto  aquecido.  Outros  efeitos: 
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pneumonia química por aspiração do vômito, acidentalmente.
Proteção do prestador de socorros e/ou notas para o médico: 
Ao prestador de socorros: tirar toda a vestimenta da vítima evitando novas contaminações ou a própria 
contaminação. Conduzir a vítima ao lavatório ou chuveiro de emergência. Caso a vítima estiver consciente 
siga  as  orientações  acima  descritas  para  cada  caso.  Em  caso  de  inconsciência,  conduzir  a  vítima 
imediatamente ao Pronto - Socorro.
Ao médico: o tratamento deve ser dirigido de acordo com o quadro sintomático que a vítima apresentar. 
Não há referência de antídotos. Não usar óleo mineral ou formulações com o mesmo, pois há aumento da 
absorção  sistêmica.  O  vômito  deve  ser  induzido  sob  restrições,  ou  apenas  por  indicação  médica. 
Sensibilizações e queimaduras poderão ocorrer.

5  Medidas de combate a incêndio:

Meios de extinção apropriados: 
Para pequenos focos e fogo localizado: pó químico seco e spray de água ou neblina.
Para incêndios mais abrangentes: dióxido de carbono, espuma e químicos secos.
Meios de extinção não apropriados: 
O jato de água pleno ou sob pressão.
Perigos específicos:
Produtos perigosos de combustão:
Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Podem ocorrer a formação de vapores inflamáveis e fumaça 
tóxica. Não há registro de ocorrência de polimerização.
Métodos especiais de combate ao fogo: N/R
Proteção dos bombeiros: 
Recomenda-se o uso de EPI completo e adequado, com máscara de respiração autônoma.
Resfriar os containers apenas com spray de água.

6  Medidas de controle para derramamento ou vazamento:

Precauções pessoais: 
Em caso de derramamentos, isolar a área. Afastar fontes de calor ou de ignição. Vestir o EPI com acessório 
de respiração autônoma. 
Remoção de fontes de ignição: 
Aplicável. Misturas de vapores com o ar podem ser potencialmente passíveis de combustão, inflamáveis ou 
até explosivas.
Controle de poeira: N/A
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: 
Conforme seção 8 desta FISPQ.
Precauções ao meio ambiente: 
Não dispor este material diretamente no meio ambiente. Evitar derramamentos. Produto prejudicial ao meio 
ambiente:
No solo: o produto derramado pode alcançar os lençóis freáticos por percolação impedindo sua utilização e 
consumo humano. 
Na  água:  formador  de  película  impermeável  entre  o  ar  e  a  água  que  impede  as  trocas  gasosas  de 
superfícies, afetando diretamente o plâncton.
No ar: em condições (normais ou ambiente) de temperatura, não haverão alterações significativas devido à 
baixa pressão de vapor do produto.
Sistemas de alarme: N/A
Métodos para limpeza: 
Em caso de derramamentos isolar a área. Varrer o produto misturado a material inerte não combustível 
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(areia,  vermiculite,  terra  e  etc.).  Lavar  o  local com  água  abundante.  Recolher  a  água  utilizada  em 
embalagem e encaminhar para processamento.
Recuperação: 
Recolher o resíduo derramado com uma pá e colocar em embalagens vazias avulsas com revestimento de 
polietileno. Tampar e etiquetar como combustível/inflamável. Encaminhar para empresa especializada em 
processamento ou incineração de resíduos. Consulte a ABETRE.
Neutralização: 
Conforme as leis locais vigentes (Municipal, Estadual ou Federal)
Disposição: 
Embalagens  vazias,  restos  de  produto  em  embalagens  com  prazo  de  validade  vencido  e  resíduos 
recuperados, devem ser encaminhados para empresas especializadas em processamento de resíduos.
Prevenção de perigos secundários:
Considerar o produto e seus resíduos como passíveis de combustão. 

7  Manuseio e armazenamento:

Manuseio: 
Medidas técnicas: 
Prevenção de exposição do trabalhador:
Recomenda-se o uso de EPI completo: avental, luvas e botas de borracha; máscara protetora dos olhos e 
da face ou máscara de respiração autônoma, conforme a situação de ventilação ou de perigo á exposição.
Prevenção de incêndio e explosão: 
Não abrir chamas. Evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas. Manter o local ventilado por exaustor. Evitar o 
acúmulo de poeira. Afastar fontes de calor ou de ignição. Conforme seja necessário , cortar a corrente 
elétrica.
Precauções para manuseio seguro:
Evitar o contato direto com o produto. Evitar a inalação ou ingestão do produto. Não comer, beber ou fumar 
durante o manuseio ou transporte do produto. Em caso de formação de poeiras de outros produtos, usar 
máscara de respiração autônoma  e fechar a embalagem imediatamente. Manusear o produto em local 
ventilado, longe de aparelhos eletrônicos, de fontes de ignição ou de calor.
Orientações para manuseio seguro:
Prevenção quanto à exposição direta ao produto. Prevenção  em caso de combustão ou decomposição da 
substância.  Prevenção quanto  à  exposição direta  do  produto  com o  ar  ou  proximidade com materiais 
incompatíveis e fontes de ignição.
Armazenamento: 
Medidas técnicas apropriadas: 
Condições de armazenamento: 
Adequadas: 
Em local seco, fresco, ventilado, longe de materiais incompatíveis, fontes de calor ou de ignição.
A evitar:
Aquecimento, aberturas de chamas e outras fontes de ignição. Pouca ventilação em ambientes confinados.
Luz direta.
De sinalização de risco: 
Inflamável. 
Produtos e materiais incompatíveis: 
Fortes agentes oxidantes. Evitar a proximidade com materiais incompatíveis: hipocloritos, cloro e oxigênio 
concentrado.          
Materiais seguros para embalagens: 
Recomendados: 
Embalagens de polietileno de alta densidade, polipropileno e aço carbono.
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Inadequados: N/R

8  Controle de exposição e proteção individual:

Medidas de controle de engenharia:  
Manter  o  local  ventilado por exaustor.  Prevenção quanto a formação e acúmulo de poeiras de outros 
produtos. Prevenção quanto ao acúmulo de cargas eletrostáticas. Ter lavatório e chuveiro de emergência. 
Ter máscaras de respiração autônomas disponíveis.
Parâmetros de controle específicos: 
Limites de exposição ocupacional: 
TWA: 5mg/m3
STEL:10mg/m3
Indicadores biológicos: N/R
Outros limites e valores: N/R
Procedimentos recomendados para monitoramento: 
Equipamento de proteção individual apropriado: 
Proteção respiratória: 
Máscara de respiração autônoma.
Proteção das mãos: 
Luvas de látex ou borracha.
Proteção dos olhos: 
Óculos do tipo panorâmico/ máscara protetora dos olhos e da face.
Proteção da pele e do corpo:
Avental ou macacão.
Precauções especiais: 
Em caso de boa ventilação  e manuseio do produto a frio, é dispensável o uso de máscara de respiração 
autônoma. O uso de máscara protetora dos olhos e da face é indispensável para manuseio do produto a 
quente. Em ambiente sem exaustão suficiente, o uso de máscara de respiração autônoma é recomendado.
Medidas de higiene:
Dispor a vestimenta e acessórios, em local pré determinado, para descarte ou limpeza para reutilização. O 
uso de água e sabão neutro são recomendáveis. Lavar bem as mãos com água abundante e sabão. Não 
contaminar objetos pessoais como carteiras, óculos, chaves etc.

9  Propriedades físico-químicas:

Estado físico: semi-sólido 
Forma: massa ou pasta, oleosa
Cor: branco a levemente amarelado
Odor: (praticamente) inodoro ou de odor discreto característico de hidrocarboneto.
pH: N/A
Temperaturas  específicas:  (ou  faixas  de  temperaturas  nas  quais  ocorrem  mudanças  de  estado 
físico):
Ponto de ebulição: 222,2 °C
Faixa de temperatura de ebulição: N/R
Faixa de destilação: N/R
Ponto de fusão: máx. 69°C
Temperatura de decomposição: N/R
Ponto de fulgor: N/R
Temperatura de auto-ignição: 260°C
Limites de explosividade superior e inferior: N/A

Revisão nº: 0                               Data da última revisão: 28/05/07                                                       5/8



FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico

Vaselina USP

A-01 

IT-051

V-0

Pressão de vapor: N/R
Densidade de vapor: N/A
Densidade : 0,825 – 0,850 g/ml
Solubilidade: 
Insolúvel em água, álcool e glicerol.
Solúvel em benzeno, clorofórmio, éter, éter de petróleo e hexano.
Coeficiente de partição octanol/água: 2,55
Taxa de evaporação: N/R
Outras informações: 
Ponto de combustão: 228°C
Índice de penetração: 160 – 190 @ 25°C
WGK: 0

10  Estabilidade e reatividade:

Condições específicas:
Instabilidade: 
É estável nas condições normais de pressão e temperatura.
Reações perigosas: 
Proximidade com materiais incompatíveis, chamas, faíscas,  fontes de calor e de ignição.
Condições a evitar: 
Não abrir chamas. Afastar  o produto de fontes de ignição. Manter a ventilação do local por exaustor. Evitar 
a formação ou acúmulo de poeira de outros produtos no ar e suas misturas com o produto.
Materiais ou substâncias incompatíveis: 
Fortes  agentes  oxidantes,  hipoclorito  de  sódio,  hipoclorito  de  cálcio,  cloro  líquido,  oxigênio  na  forma 
concentrada.
Necessidade de adicionar aditivos inibidores: N/R
Produtos perigosos da decomposição: 
Vapores de água, fumaça tóxica, monóxido e dióxido de carbono, particulados. Não ocorre polimerização.

11  Informações toxicológicas:

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: 
Toxicidade aguda:
Oral-rato, (DL50) = 50mg/Kg 
Efeitos locais:
Sensibilização: 
Exposições repetidas ao produto podem causar alergias e dermatites.
Toxicidade crônica: 
Dermatites.
Não listado ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, ou OSHA
Efeitos toxicologicamente sinérgicos: 
Produto aquecido.
Efeitos específicos: 
Irritação primária das mucosas respiratória e gástrica; irritação da pele e  dos olhos.
Substâncias que causam efeitos:
Aditivos:
Se ingerido e associado ao óleo mineral, ocorre aumento de absorção pelo organismo.
Potenciação:
O produto aquecido é potencialmente mais danoso ao contato pela via respiratória, pela pele e pelos olhos.
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12  Informações ecológicas:

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: N/R
Mobilidade: baixa, produto pouco solúvel em água.
Persistência/degradabilidade:  lenta  biodegradação  devido  às  características  de  pouca  solubilidade  e 
densidade em relação à água. 
Bioacumulação: LogPow > 3,9
Comportamento esperado: 
Alta adsorção e lenta biodegradação, sem riscos permanentes.
Impacto/ambiental:   
Potencialmente danoso aos organismos aquáticos planctônicos.
Ecotoxicidade:
Não há evidências de riscos prolongados ou crônicos para o meio aquático em baixos volumes. 
Toxicidade ambiental:  Índice para óleos básicos CL50 >1000mg/L.
Obs.: não descartar o produto puro ou diluído diretamente em mananciais, cursos de água, esgoto, no  mar 
ou mesmo no solo.

13  Considerações sobre tratamento e disposição:

Métodos de tratamento e disposição:
Produto: 
Vaselina sólida  USP
Restos de produtos: 
Embalagens vazias,  resíduos recuperados e restos do produto em embalagens com prazo de validade 
vencido devem ser encaminhados a empresa especializada em incineração. Considerar como lixo passível 
de combustão. Consulte a ABETRE. Não jogar as embalagens sobre pneus.
Embalagem usada: 
Não reutilizar a embalagem. 

14  Informações sobre transporte:

Regulamentações nacionais e internacionais: 
Terrestres (Ministério dos Transportes – ANTT):
Conforme a Resolução ANTT nº420 de 12 de fevereiro de 2004, publicada em 31 de Maio de 2004, que 
complementa os Regulamentos de Transporte Rodoviário e Ferroviário de Produtos Perigosos aprovados, 
este produto é considerado como não perigoso para o transporte.

Fluviais (Ministério dos Transportes – ANTT):
Vaselina sólida USP: F, Xi, Xn, GE III
Marítimo (código IMDG):
Vaselina sólida USP: F, Xi, Xn, GEIII
Aéreo (ICAO-TI , IATA-DGR):
Vaselina sólida USP: F,Xi, Xn, GEIII
Regulamentações adicionais: 
Grupo de embalagem: III

15  Regulamentações:
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Regulamentações: 
Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: 
Inflamável.
Classificação e informações de etiqueta:
NFPA: H=0; F=1; R=0  (H-Saúde, F- Inflamável, R- Reatividade)
Frases de risco:

R43 Pode causar sensibilização em contato com a pele.
Frases de Segurança:
S16 Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.
S24/25 Evitar o contato com a pele e os olhos.
S26 Em caso de contato (do produto quente) com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e 
consultar um especialista.
Nome químico:
Vaselina sólida USP
Outras frases regulatórias:       
S25 Evitar o contato com os olhos.
S37 Usar luvas adequadas
S43 Em caso de incêndio, utilizar os meios apropriados. ( seção 5 )

16  Outras informações:

Necessidades especiais de treinamento:
Recomenda-se o prévio treinamento antes de qualquer processo ou uso desta substância, de acordo com 
suas características e precauções de seu uso.
Uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico:
Segundo as descrições e precauções acima relatadas e segundo as normas de segurança de uso de de 
substâncias e produtos químicos. Veja também o Boletim Técnico respectivo.
Referências bibliográficas:
Resim
Chemexper.com
Diretiva do Conselho da Comunidade Européia 67/548/EC e portaria n°732-A/96
Manual Merck

As informações aqui contidas são meramente orientadoras e são dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou 
implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, consulte-nos. Toda FISPQ constitui parte da informação 
necessária para a elaboração de um programa de segurança, saúde e meio ambiente. O usuário da FISPQ é responsável por agir de acordo 
com uma prévia avaliação de riscos e tomar medidas de precaução necessárias ao manuseio do produto. O usuário é responsável também 
em escolher a melhor maneira de informar aos trabalhadores quanto às informações e cuidados de manuseio. Consulte as Leis Ambientais 
vigentes antes de devolver qualquer produto ou substância ao meio ambiente ou consulte a ABETRE – Associação Brasileira de Empresas 
de Tratamento de Resíduos (www.abetre.org.br). Em caso de urgências procurar: CEATOX -  Centro de Assistência Toxicológica do HC 
(FMUSP) Fone/Fax:(11) 3069 8571 / 3088 9431, atendimento: 0 800 148 110.
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