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1. Designação de substância/preparação e empresa 
 

SOLEOL - Insecticida 

 
Empresa: 
Agroquisa – Agroquímicos, S.A. 
Rua dos Navegantes, 48-53 
1200-732 LISBOA 
Tel: 213928300 
Fax: 213901054 
 
Telefones de Emergência: 
Número Nacional de Emergência: 112 
Centro de Informação Anti-Venenos: 808250143 
 

 
2. Composição/Informações sobre os componentes 
 
Ingredientes       Concentração          Nº CAS         Símbolo EC        Frases R 
 
óleo de Verão 80% (p/p)          64741-89-5              -               - 
 

 
3. Identificação dos Perigos 
 
A exposição a concentrações elevadas de névoas ou vapores  pode causar irritação 
do tracto respiratório. 
 
O produto pode irritar ligeiramente a pele e os olhos. A penetração do produto a alta 
pressão através da pele pode provocar lesões graves nos tecidos subcutâneos. 
 

 
4. Primeiros Socorros 
 

Inalação 
Em caso de inalação acidental de névoas, deslocar a vitima para o ar livre, Se a 
recuperação não for imediata, consultar um médico. 
 
Contacto com a pele 
Retirar o vestuário contaminado. Lavar a zona afectada com água e sabão. A pele 
nunca deve ser lavada com querosene ou gasolina. Lavar ou limpar a seco o vestuário 
antes de nova utilização. Se ocorrer irritação persistente consultar um médico. 
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Contacto com os olhos 
Lavar os olhos com água corrente e abundante durante 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. Se possível, remover as lentes de contacto. Se a irritação persistir 
consultar um médico. 
 
Ingestão 
No caso de ingestão, não provocar o vómito e obter assistência médica com urgência. 
No caso de contaminação da boca,, lavar abundantemente com água. 
 
Aspiração 
A aspiração, normalmente provocada por vómito na sequência de ingestão, pode 
provocar pneumonia química. Obter assistência médica com urgência. 
 
Advertência médica 
A penetração do produto a alta pressão através da pele pode provocar lesões graves 
nos tecidos subcutâneos, mesmo que não surjam sintomas nem lesões aparentes. A 
aspiração do líquido para os pulmões pode provocar pneumonia química. 
 

 
5. Medidas de Combate a Incêndios 
 
Perigos particulares de incêndio e explosão 
Perigo ligeiro. O produto pode arder ou formar misturas inflamáveis se aquecido acima 
do seu ponto de inflamação. 
 
Meios de extinção 
Recomendados: espuma, pó químico, dióxido de carbono. 
Contra-indicados: jactos de água. 
 
Refrigerar exteriormente com água em spray os reservatórios expostos ao fogo. 
 
Produtos de combustão potencialmente perigosos 
Podem formar-se óxidos de enxofre, azoto e de carbono. Em caso de combustão 
incompleta pode formar-se monóxido de carbono. Podem libertar-se hidrocarbonetos 
para a atmosfera, a par do processo de combustão. 
 
Equipamento de protecção e procedimento 
Em caso de fumo abundante e em espaços fechados, utilizar equipamento autónomo 
de protecção respiratória. Noutras situações, usar máscara de protecção contra o 
fumo. Utilizar equipamento de protecção resistente ao fogo. Manter as pessoas 
desnecessárias afastadas do local. O pessoal deve manter-se sempre com o vento 
pelas costas e afastado dos reservatórios. Evitar e controlar o alastramento do líquido. 
Refrigerar exteriormente com água os reservatórios expostos ao fogo. 
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6. Medidas a tomar em caso de fuga acidental 
 
Precauções individuais 
Usar vestuário de protecção caso se preveja a hipótese de contacto com a pele. Para 
outras situações, ver capítulo 8 (controlo da exposição profissional). 
 
Precauções ambientais 
Evitar o escoamento do produto para esgotos, cursos de água, mar e solo. Alertar as 
autoridades competentes caso ocorram estas situações. Para derrames em água, 
avisar igualmente as embarcações próximas. 
 
Métodos de limpeza 
Remover o produto por bombagem ou absorver através de material inerte (ex: 
serradura, terra, areia). Recolher o produto em contentores. No caso de derrames 
significativos em água, confinar inicialmente o produto através de barreiras flutuantes. 
 
 
 
7. Manuseamento e Armazenagem 
 
Manuseamento 
Controlo da exposição profissional (meios de protecção): consultar capítulo 8.  Evitar 
a inalação prolongada de névoas de produto. Manusear preferencialmente em locais 
bem ventilados. Evitar o contacto com a pele e as mucosas. Não comer, beber ou 
fumar durante o manuseamento do produto. 
 
Armazenagem 
Armazenar longe de fontes de ignição e de calor, e ao abrigo da humidade. Manter os 
recipientes fechados quando não estão em utilização. Utilizar materiais resistentes a 
hidrocarbonetos. 
 

 
8. Controlo da Exposição/Protecção individual 
 
Limites de exposição 
TLV-TWA = 5 mg/m3 para névoas (ACGIH 2002) 
TLV-STEL = 10 mg/m3 para névoas (ACGIH 2002) 
VLE = 5 mg/m3 para névoas (NP 1796, 1998). 
 
Controlo da exposição profissional: 
 
Protecção respiratória: É recomendada a ventilação com exaustão em locais onde 
ocorram concentrações excessivas de névoas. 
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Utilizar equipamento de protecção respiratória sempre que as  concentrações de  
névoas possam atingir valores próximos dos limites de exposição. 
 
Protecção das mãos: Utilizar luvas de protecção resistentes aos hidrocarbonetos. Na 
impossibilidade de usar luvas, proteger as mãos com um creme protector. Após o 
trabalho, lavar as mãos e aplicar um creme recondicionador. 
 
Protecção dos olhos: Utilizar óculos ou viseira de protecção sempre que se 
prevejam projecções do produto. 
 
Protecção cutâneas das zonas expostas: Utilizar vestuário de protecção. Não 
introduzir nos bolsos ferramentas ou outros materiais contaminados de produto. Não 
utilizar vestuário contaminado. Utilizar calçado de protecção. 
 
Controlo da exposição ambiental 
Evitar o escoamento do produto para os esgotos, cursos de água, mar e solo. Cumprir 
a legislação em vigor na eliminação do produto. 
 

 
9. Propriedades Físico-químicas 
 
Formulação:  emulsão concentrada 
Aspecto: líquido espesso 
Cor: esbranquiçado 
Odor: pouco perceptível 
Massa específica: 0.874 g/ml 
Ponto de Inflamação: >174ºC 
Inflamabilidade:  n.d. 
Propriedades comburentes:  n.d. 
Pressão de vapor:  n.d. 
Solubilidade:  n.d. 
Coeficiente de partição:  n.d. 
Viscosidade:  n.d. 
Densidade de vapor:  n.d. 
Velocidade de evaporação:  n.d. 
 
 
 
10. Estabilidade e Reactividade 
 
Produto estável nas condições normais de armazenagem, manuseamento e 
utilização. 
 
Condições a evitar 
Temperaturas elevadas de armazenagem. 
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Materiais a evitar 
Reacções perigosas com os agentes oxidantes fortes (ex. ácido nítrico e ácido 
sulfúrico concentrados) 

 
Produtos de decomposição perigosa 
Em caso de combustão  podem formar-se óxidos de enxofre, azoto e de carbono. 
Podem evaporar-se hidrocarbonetos para a atmosfera, a par do processo de 
combustão. 
 

 
11. Informação Toxicológica 
 
Efeitos tóxicos: em condições normais de utilização, os componentes deste produto 
não apresentam perigo de intoxicação aguda. Contudo, os perigos devidos à 
exposição prolongada exigem o rigoroso cumprimento das indicações do Cap. 8 bem 
como a consulta prévia do Cap. 4. 
 
Contacto com os olhos: geralmente o produto não é irritante par aos olhos embora 
por vezes possa ocorrer uma ligeira irritação. A exposição prolongada pode provocar 
irritações mais graves. No entanto, em condições normais de manuseamento e 
utilização, é pouco provável que tal ocorra.  
 
Contacto com a pele: um contacto de curta duração provoca apenas uma possível 
reacção local. O contacto prolongado ou repetido pode causar lesões cutâneas que, 
nos casos mais graves, podem degenerar em cancro de pele. O contacto com feridas 
pode levar ao seu agravamento. A projecção de óleo de alta pressão sobre a pele 
pode provocar a morte dos tecidos subcutâneos.  
 
Toxicidade aguda LD50 > 5000 mg/kg (coelho) 
 
Ingestão: o efeito mais frequente no homem é a irritação das mucosas do aparelho 
digestivo, com o aparecimento de náuseas, vómitos e diarreia. 
 
Toxicidade aguda: > 5000 mg/kg (ratazana) 
 
Inalação: a exposição pontual a vapores ou dispersões de produto na atmosfera pode 
causar uma moderada irritação das mucosas do aparelho respiratório superior. A 
exposição prolongada ou repetida pode levar a uma fibrose pulmonar. Se neste caso, 
as concentrações forem significativas, poderá eventualmente desenvolver-se cancro 
do tracto respiratório ou gastrointestinal superior. 
 
Toxicidade aguda: LC50 > 4 mg/l (4 horas) - ratazana 
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12. Informação Ecológica 
 
Mobilidade: a maior parte dos hidrocarbonetos constituintes da substância não tem 
tendência para partição no ar. O produto não é susceptível  de hidrólise nas 
condições ambientais normais. 
 
Degradabilidade: os hidrocarbonetos que sofrem partição para a atmosfera são 
rapidamente fotodegradados. No solo o produto não é facilmente biodegradável.  
 
Ecotoxicidade: Toxicidade aguda/prolongada nos peixes: 
 LC50 > 500 mg/l (96 h) – Oncorhynchus mykiss 
 
Toxicidade aguda para os invertebrados aquáticos: 
 EC50 > 1000 mg/l (48 h) – Daphnia magna 
 
Toxicidade para os microorganismos (aquática): 
 EC20 > 1000 mg/l (6h) – Pseudomonas fluorescens 
 
Toxicidade crónica para peixes (crescimento e sobrevivência das larvas) 
 NOEC > 5000 mg/l (7 dias) – Pimephales promelas 
 
Toxicidade cráonica para os invertebrados aquáticos (Ponto final na taxa de 
reprodução): 
 NOEC > 1000 mg/l (21 dias) – Daphnia magna 
 
Efeitos negativos no ambiente: embora o produto não seja facilmente biodegradável e 
o log Pow esteja na gama 3.9 a 6+, estudos de toxicidade crónica não demonstraram 
perigo de efeitos nefastos de longo prazo no ambiente aquático. 
 

 
13. Considerações sobre a eliminação 
Processos de eliminação do produto: eliminar ou reciclar em unidades autorizadas 
segundo a legislação em vigor. 
 

 
14. Indicações relativas ao Transporte 
 
Precauções durante o transporte: não há precauções especiais de transporte. 
 
Não classificado para transporte. 
 

 
15.  Informação sobre regulamentação 
(Dec. Lei nº 82/2003 e Directiva 1999/45/EC) 
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Símbolos de Perigo:  Isento 
 
Frases de Risco:                  - 
 
Frases de Segurança:  S2: Manter fora do alcance das crianças. 
 S20/21:  Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
 S23:   Não respirar a nuvem de pulverização. 
 S24/25:  Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
 S46:  Em caso de ingestão consultar imediatamente o 

médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
 

 
16. Outras informações 
 
Edição Nº 3 
 
Este documento contém informação importante para a garantia de segurança na 
armazenagem, manuseamento e utilização deste produto. Assim, deverá ser 
acessível aos trabalhadores envolvidos e aos responsáveis pela segurança. 
 

 
NOTA: As informações apresentadas reflectem o nosso melhor conhecimento à data 
da presente edição, dizendo respeito ao produto e podendo não ser válidas em 
formulações com outros produtos. A responsabilidade da sua utilização pertence aos 
utilizadores. 
 
As informações apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de 
vista da protecção e segurança do Homem e do ambiente, não podendo ser 
encaradas como especificações do produto. 
 
Revisão: 01/2005 


