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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

1.1 Nome do produto: FUNGENE 

1.2 Tipo de produto: Agricultura – FUNGICIDA para uso profissional 

1.3 Empresa distribuidora: Agrototal – Produtos Agroquímicos SA 
Rua dos Navegantes, 48 
1200-732 LISBOA 

 
Tel: 213 929 980            Fax: 213 902 423 
e-mail: mail@agrotoral.pt 

1.4 Telefone de emergência: 
 

 
Número Nacional de Emergência: 112 
Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1 Classificação da mistura 

Classificação de acordo com a regulação (UE) 1272/2008 

Sensibilização cutânea Categoria 1 - (H317)  

Efeitos tóxicos na reprodução Categoria 2 - (H361d)  

Perigoso para o Ambiente Aquático - Perigo Crónico (Longa Duração) 

 

Classificação de acordo com as Directivas da UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Xn, Irritante  

N, Perigoso para o ambiente  

Texto integral das frases R: ver secção 16  
 

2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo: Regulamento (CE) No. 1272/2008 

Pictogramas de perigo: 

 

 

Palavra-sinal: Atenção 

Advertências de perigo:  

H317 – Pode provocar uma reação cutânea  

H361d - Suspeito de afetar o nascituro  

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 
Recomendações de prudência:  

P102 - Manter fora do alcance das crianças  

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização  

P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial  

P261 Evitar respirar poeiras e a nuvem de pulverização 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P273 Evitar a libertação para o ambiente.  

P391 Recolher o produto derramado. 

P405 Armazenar em local fechado à chave e bem ventilado.  

mailto:mail@agrotoral.pt
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P 308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.  

P 332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. 

P 363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

Informação suplementar:  

EUH401 - Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização  

EUH208 - Contém (mancozebe). Pode provocar uma reação alérgica 
 

Frases adicionais para EPI 

SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem 
 

2.3. Outros Perigos  

Não existe informação disponível 
 

Rótulo: Directivas da UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Classificação: Xi; Irritante 
 N; Perigoso para o ambiente 

 
Símbolos:  
       

FRASES R:  

 R37: Irritante para as vias respiratórias. 

 R42:  Pode causar sensibilização por inalação. 

 R43:  Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 

R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos podendo causar efeitos nefastos a longo prazo 

no ambiente aquático. 
 

FRASES S:  

 S2:         Manter afastado das crianças. 

 S20/21: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

 S22: Não respirar as poeiras. 

 S23:  Não respirar a nuvem de pulverização. 

 S24:  Evitar o contacto com a pele. 

 S37:  Usar luvas adequadas. 

 S41:  Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. 

 S42:  Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado. 

 S45: Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se possível 

mostar-lhe o rótulo). 

 S63:  em caso de inalação acidental remover a vitima da zona contaminada e mantê-la em 

repouso. 

 S64:  Em caso de ingestão lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vitima estiver 

consciente). 

 SP1b: Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem 

SPe3a: Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a 

águas de superfície 
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3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

Informação sobre os ingredientes perigosos - Misturas 

Nome químico  
% 
peso  

N.º CAS  
Nº CE  
 

Classificação de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008 [CLP]  

Classificação de acordo 
com 67/548/CEE  

Mancozebe 80 8018-01-7 
-- 

STOT SE 3 (H335) ; Sens. 1 (H317) 

Perigo crónico cat. 1 (H410) 

Xi; R37, R43  

N; R50-53 

Para o texto completo sobre as frases R mencionadas nesta secção, ver a secção 16.  
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral: Em caso de acidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (apresente as 

instruções de utilização ou a ficha de dados de segurança, se possível). Socorrista: tenha atenção à sua própria 

proteção. 

Inalação: Remover a vítima para o ar livre. Consultar o médico.  

Contacto com a pele: Lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Retirar o vestuário contaminado. 

Lavar o vestuário contaminado antes de reutilizar.  

Contacto com os olhos: Medianamente irritante. Lavar abundantemente com água, pelo menos durante 5 

minutos. Consultar o médico.  

Ingestão: Não provocar o vómito. Consultar o médico. A decisão de provocar o vómito fica a cargo do médico.  

Autoproteção do socorrista: Usar o equipamento de protecção individual exigido. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  

Conjuntivite, irritação da pele, nariz e garganta.  

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  

Não se conhece antídoto específico. No entanto, é improvável que seja requerido um, dado a baixa toxicidade 

oral do produto. Os sintomas prováveis de ingestão são náusea, vómito e diarreia. Tratamento de apoio. 

Tratamento baseado no critério médico segundo os sintomas apresentados pelo paciente. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS 

5.1. Meios de extinção  

Meios Adequados de Extinção  

Pó químico, dióxido de carbono ou espuma. Não usar água. 

Medidas especiais de extinção:  
Pulverizar com água para arrefecer os contentores que não foram afectados pelo fogo. Evite que a água entre 

em contacto com este produto. Conter o derrame para evitar entrada na água ou nos sistemas de drenagem. 

Não permita a acumulação de poeiras. As camadas de poeiras podem entrar em ignição por combustão 

espontânea ou outras fontes de ignição. As poeiras suspensas no ar constituem um risco de explosão. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

Durante um incêndio, o fumo pode conter o material original para além de compostos tóxicos e/ou irritantes não 

identificados. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  

Em caso de incêndio, utilizar aparelho respiratório autónomo. Não respirar os fumos. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência  

Evitar a inalação de poeiras. 

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência Utilizar a proteção individual recomendada na Secção 8.  

6.2. Precauções a nível ambiental  

Travar o derrame evitando a contaminação dos esgotos, cursos de água, poços e terrenos permeáveis e/ou 

culturas ou zonas habitacionais. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza  

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.  

Descontaminação e limpeza: Recolher o produto derramado. Absorver com terra ou areia e varre, evitando que 

se produzam poeiras. Se o produto tiver penetrado num curso de água ou nos esgotos, ou se tiver contaminado 

o solo ou a vegetação, avisar as autoridades. 

6.4. Remissão para outras secções  

Outras informações. Consulte também a secção 8,13 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO             

7.1. Precauções para um manuseamento seguro  

Recomendações sobre manuseamento seguro  

Utilize apenas com ventilação adequada. Evite a inalação de poeiras. Pratique a boa higiene pessoal. Não 

consuma ou armazene comida na área de trabalho. Lave as mãos e pele exposta antes de comer, beber ou 

fumar e após o trabalho. 

Considerações Gerais em Matéria de Higiene  

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.  

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  

Condições de Armazenagem  

Armazenar em local fresco e seco e bem arejado e dentro do recipiente original. Proteger de calor e frio 

excessivo. Manter afastado de possíveis fontes de ignição. Manter afastado de alimento e bebidas, incluindo os 

dos animais. Manter afastado das crianças. 

7.3. Utilizações finais específicas  

Métodos de gestão dos riscos (MGR)  

As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança 

8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL             
 

8.1. Parâmetros de controlo 

Valores limites de exposição: Não disponível. 

8.2. Controlo da exposição  

Controlos Técnicos:  

Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 

Usar vestuário de protecção adequado, luvas e equipamento de protecção para os olhos durante a preparação 

da calda e aplicação do produto. 
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Utilize apenas com ventilação adequada. Para algumas operações pode ser necessário um sistema de 

ventilação local. 

Equipamento de Proteção Individual  

Protecção respiratória: Dispositivo respiratório apropriado. 

Protecção das mãos: Luvas adequadas. 

Protecção dos olhos: Óculos que assegurem uma protecção completa dos olhos. 

Protecção da pele: Avental ou outra peça de vestuário de protecção ligeira, luvas e botas de plástico ou 

borracha. 

Controlo da exposição ambiental:  
Evitar derrame. Manter o produto segundo as condições de armazenamento. Manter os sacos fechados. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Informações gerais 
Aspecto:  Sólido (pó) 

Cor:  Amarelo pálido 

Odor:  Inodoro 

 

Dados importantes sobre a saúde, segurança e ambiente 

pH 1%:         6-8 

Ponto/intervalo de ebulição:         Não aplicável 

Ponto de inflamação:         Não aplicável 

Inflamabilidade:         Não aplicável 

Perigos de explosão:          Não aplicável 

Propriedades comburentes:          Não aplicável 

Pressão de vapor:          Não aplicável 

Densidade relativa:          Não aplicável 

Solubilidade:          Não disponível 

Coeficiente de partição: n-octanol/água:     Não aplicável 

Viscosidade:          Não aplicável 

Densidade de vapor:          Não aplicável 

Velocidade de evaporação:          Não aplicável 

 

Outras informações 

Miscibilidade:         Não aplicável 

Condutividade:         Não aplicável 

Ponto/intervalo de fusão:         192ºC 

Temp. decomposição térmica:         192ºC 

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1. Reatividade  

Não disponível.  

10.2. Estabilidade química  

Produto estável em condições normais de armazenagem.  
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10.3. Possibilidade de reacções perigosas  

Não disponível.  

10.4. Condições a evitar  

Evitar temperaturas extremas. Evitar a humidade e as fontes de ignição.  

10.5. Materiais incompatíveis  

Ácidos e bases fortes. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos  

Não disponível.  

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Vias de entrada: Contacto com a pele, olhos, ingestão e inalação. 
 

Toxicidade aguda: 
Oral:  LD50 > 2000 mg/kg (rato) 
Dermal:  LD50 > 2000 mg/kg. Uma exposição prolongada ou repetida pode causar ligeira irritação cutânea. 
 

Sensibilização 
Não sensibilizante. 

 

Contacto com os olhos 
Pode causar irritação leve e transitória nos olhos. 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
 

12.1. Toxicidade (Informação baseada em dados da substância activa) 

Toxicidade Aguda  Valores   

Peixes 96h (mg/l) 
Mancozebe 

  

1 mg/l < LC50 < 10 mg/l 
Invertebrados aquáticos (mg/l) 

Mancozebe 
  

0,1 mg/l < LC50 < 1,0 mg/l 

  

EC50 Algas 96h (mg/l)  
Mancozebe 

  
0,06-2,24 

  

     

Abelhas  LD50 > 100 microg/abelha   

Aves  LD50 > 2000 mg/kg 
     

12.2. Persistência e degradabilidade 

Rapidamente degradado por hidrólise, oxidação, fotólise e metabolismo. No solo a meia-vida é aproximadamente de 
6-8 dias. Fortemente ligado ao solo e extremamente resistente à lixiviação e eluição. 

 
     

12.3. Potencial de bioacumulação 
Não existe informação disponível     
     

Fator de bioconcentração (BCF) 
Não existe informação disponivel 

 

 

   

     

12.4. Mobilidade no solo     

Não disponível     
     

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Adsorção/Dessorção  Não existe informação disponível 
     

12.6. Outros efeitos  Não existe informação disponível 
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13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos  

Resíduos de excedentes/produtos não utilizados  

Recolha e tratamento em estações de gestão de resíduos autorizadas. 

A eliminação deve ser efetuada de acordo com a legislação e os regulamentos europeus, nacionais e locais em 

vigor. 
 

Embalagem contaminada  

A eliminação ou reutilização inadequada deste recipiente pode ser perigosa e ilegal.  

As embalagens vazias deverão ser lavadas 3 vezes, inutilizadas e colocadas em locais adequados a sua 

recolha; estas águas de lavagem deverão ser utilizadas na preparação da calda. 
 

Outras informações  

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. 
 

14. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 
 

 

Precauções especiais: Estável à temperatura ambiente durante o transporte. Transportar em embalagens 

correctamente seladas e rotuladas. 
 

 

RID/ADR  

14.1 N.º ONU/ID 3077 

14.2 Designação oficial de transporte Matéria perigosa para o ambiente, Sólida, N.S.A. (contém: 

MANCOZEBE)) 

14.3 Classe de Perigo 9 

14.4 Grupo de embalagem III 

14.5 Perigo para o Ambiente Sim 

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
  

IMDG (código marítimo internacional para as mercadorias perigosas): 

14.1 N.º ONU/ID 3077 

14.2 Designação oficial de transporte Matéria perigosa para o ambiente, Sólida, N.S.A. (contém: 

MANCOZEBE)) 

14.3 Classe de Perigo 9 

14.4 Grupo de embalagem III 

14.5 Perigo para o Ambiente Sim 

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
  

ICAO (ar)  

14.1 N.º ONU/ID 3077 

14.2 Designação oficial de transporte Matéria perigosa para o ambiente, Sólida, N.S.A. (contém: 

MANCOZEBE)) 

14.3 Classe de Perigo 9 

14.4 Grupo de embalagem III 

14.5 Perigo para o Ambiente Sim 

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
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15. INFORMAÇÕES SOBRE  REGULAMENTAÇÃO 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente  
 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não é necessária avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006. A 

avaliação do risco foi realizada de acordo com a Diretiva (CE) n.º 91/414 ou de acordo com o Regulamento (CE) 

n.º 1107/2009. 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Frases de risco mencionadas na secção 3  

R37: Irritante para as vias respiratórias. 

R42:  Pode causar sensibilização por inalação. 

R43:  Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 

R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no 

ambiente aquático. 

 

Texto integral das declarações H referidas nos parágrafos 2 e 3. 

H317 – Pode provocar uma reação cutânea  

H361d - Suspeito de afetar o nascituro  

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  

 

 

 
 

 

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006  

Exoneração de responsabilidade  

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de 

Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de 

orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a 

eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se 

apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com 

outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto. 

 


