
Diesel Fuel  

Composto que contem varios quimicos toxicos incluindo Ethylbenzene, Benzene e Toluene. Tambem 

contém Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). PAH e o Benzene são ambos conhecidos por causar 

cancro. Foi recentemente descoberto que o diesel fuel foi lagarmente usado como um dos aditivos no fluido 

de fracking. È toxico e pode causar envenenamento. 

Diesel Fuel in Fracturing Fluid 

Fracking é o termo utilizado para descrever hydraulic fracturing, que envolve injetar uma mistura de água e 

aditivos químicos nas rochas sobre grandes pressões para libertar o gás. Quando a água e os químicos são 

bombeados para fora do poço 20% a 40% dos químicos são deixados para trás. 

O fracking não é geralmente submetido a regulação sob o Safe Drinking Water Act, excepto quando é 

utilizado diesel fuel. Existem relatórios que afirmam que entre 2005 e 2009, 12 das 14 empresas não 

utilizaram diesel ou uma mistura com diesel. Durante esse período de tempo, mais de 32 milhões de gallons 

de diesel fuel foi injetado nos lençóis de água pelos EUA, segundo relatorios 

Sintomas da exposição ao Diesel fuel 

Existem vários sintomas que podem indicar exposição toxica ao diesel fuel. Contacto direto com apele causa 

irritação, enquanto os vapores podem causar efeitos diferentes. Os sintomas incluem dificuldade em respirar, 

náusea, aumento da pressão sanguínea, dores de cabeça, perda de coordenação, dificuldade em 

concentração. 

Sinas de ingestão de Diesel Fuel através de água contaminada: 

 Dores abdominais 

 Vómitos 

 Dores várias 

 Garganta, olhos, naris, lábios e lingua seca 

Riscos de cancro e diesel fuel 

Tem consequências sérias quando o período de exposição é longo. Contacto repetido com a pele com diesel 

fuel pode levar a irritações severas e pode aumentar o risco de cancro. Pode levar a cancro de pulmão, falhas 

nos rins, e pode afetar a habilidade do sangue em se juntar. Para piorar, benzene e PAHs são também 

conhecidos cancerígenos.  
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