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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 

1.1 Nome do produto: CENTAURO 

1.2 Tipo de produto: Agricultura - Insecticida 

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 Empresa 

fornecedora: 

 

Agrichem B.V. 
Koopvaardijweg 9 
4906 CV Oosterhout 
the Netherlands 
 

 
 

Tel: +31(0)162431931    Fax: +31(0)162456797 
e-mail: agrichem@uniphos.com   

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 

Directiva 67/548/EC e a Directiva 1999/45/EC: 

Símbolo(s): 
N Perigoso para o ambiente  
  

Frase(s) - R  
Xi;R36/37/38 N;R51/53; R52/53 

 
Regulamento nº1272/2008 (CLP): 

Aquatic Chronic 3: Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros, Categoria 3 

2.2 Elementos do rótulo 

Directiva 67/548/EC e a Directiva 1999/45/EC: 

Símbolo(s)  

N - Perigoso para o ambiente 

Frases de risco:  

R52/53  Nocivo para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente 

aquático  

Frases de segurança:  

S2  Manter fora do alcance das crianças  

S20/21  Não comer beber ou fumar durante a aplicação  

S23a  Não respirar a nuvem de pulverização  

S46  Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo 

Sp1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem 

Spe6 Perigoso para aves 

Spe8 Perigoso para abelhas. Para protecção das abelhas e outros polinizadores, não aplicar este produto 

durante a floração das culturas 

mailto:mail@agrotoral.pt
mailto:agrichem@uniphos.com
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Regulamento nº1272/2008 (CLP): 

Pictogramas de perigo: Sem Pictograma  

Palavra-sinal: Sem palavra-sinal  

Advertências de perigo: H 412 – Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

Recomendações de prudência: 

EUH210 – Ficha de segurança fornecida a utilizadores profissionais;  

P102 – Manter fora do alcance das crianças;  

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

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

suplementares:  

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

SP1 - Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. 

Spe6 - Perigoso para aves 

Spe8 - Perigoso para abelhas. Para protecção das abelhas e outros polinizadores, não aplicar este produto 

durante a floração das culturas 

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

Informação sobre os ingredientes perigosos 

Nome comum  No. CAS  Classificação 
Directiva CEE 67/548 

Classificação   

Regulamento (CE)  

N.o 1272/2008  

[% p/p]  

Imidaclopride 138261-41-3 Xn; R22 

N; R50/53  

Acute Tox. 4 (H302) 

Aquatic Acute 1, H400  

Aquatic Chronic 1, H410  

10-20  

Propylene carbonate 108-32-7 

 
Xi; R36 

 

Skin Irrit. 2, H315  

  

20-30  

Dialkylsulphosuccinate, 

salt solution  

65% - 70% 

577-11-7 

 

Xi; R38, R41  

 

Skin Irrit. 2, H315  

Eye Dam. 1, H318  

 

1-5  

Para o texto completo sobre as frases R/ advertências de perigo mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.  
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Descrição das medidas de primeiros socorros 

Sintomas: Não existe presentemente qualquer informação disponível. 

Contacto com a pele: Lavar imediatamente com muita água e sabão durante pelo menos 15 minutos. No caso 
de problemas prolongados consultar um médico.  

Contacto com os olhos: Lavar com bastante água durante pelo menos 10 minutos. Lavar evitando o contacto 
com o olho não contaminado. No caso de uso de lentes de contacto: caso as mesmas possam ser facilmente 
removidas, remover as lentes primeiro e lavar em seguida. Em caso de sintomas, contactar um médico e 
apresentar o rótulo ou a embalagem do produto.  

Inalação: Transportar a vítima para o ar fresco e colocar em repouso. Chamar imediatamente um médico ou 
contactar o centro anti-venenos 
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Ingestão: Enxaguar a boca. Contactar o Centro de Informação Antivenenos para saber se é aconselhável beber 
uma solução de carvão activo e água. Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro anti-venenos. 

Conselhos Gerais: Em caso de acidente ou mal-estar consultar de imediato o médico, se possível mostrar o 
rótulo. 

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS 

Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: Utilizar espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de 

carbono.  

Meios inadequados de extinção: Jacto de água de grande volume  

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Formação de gases nocivos e tóxicos em caso de 

incêndio.  

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios  

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio: Em caso de incêndio 
e/ou explosão não respirar os fumos. Em caso de incêndio, usar vestuário de protecção adequado, um 
equipamento de respiração individual, aparelhos de ar comprimido/oxigénio.  
 
6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

Precauções individuais equipamento de protecção e procedimentos de emergência:  

Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame.  

Evitar o contacto com o produto derramado ou com as superfícies contaminadas.  

Utilizar equipamento de protecção dos olhos e rosto. 

Não comer, fumar ou beber aquando do derramamento de um produto. 

Precauções ambientais: Providenciar a contenção da substância libertada, bombar para contentores 

adequados. Evitar a sua infiltração em canalizações de esgotos. 

Métodos e materiais de confinamento e limpeza:  

Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, 

serradura).  

Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.  

Eliminar como resíduo químico.  

Lavar objecto e pisos sujos com muita água. MA 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO             

Precauções para um manuseamento seguro 

Informação para um manuseamento seguro  

Não são necessárias medidas de precaução específicas para a manipulação de embalagens não abertas; seguir 

as recomendações habituais. Assegurar ventilação adequada.  

Medidas de higiene  

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.  

Remover imediatamente a roupa suja e limpar cuidadosamente antes de voltar a utilizar.  

O vestuário de trabalho contaminado não pode ser levado para fora do local de trabalho.  
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Lavar as mãos cuidadosamente com água e sabão antes de comer, beber, mascar pastilha, utilizar tabaco, 

utilizar os sanitários ou aplicar cosmética.  

Lavar imediatamente as mãos após o trabalho, tomar duche conforme o caso.  
 

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  

Exigências para áreas de estocagem e recipientes  

Armazenar em local apenas acessível a pessoal autorizado.  

Manter os recipientes herméticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado.  

8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL             

Em condições normais de utilização e de manipulação, o utilizador final deve remeter-se às indicações 
preconizadas no rótulo da embalagem. Em todos os restantes casos deve seguir as recomendações que se 
apresentam de seguida.  

 
Parâmetros de controlo 

Limites de exposição: Aplicar as medidas técnicas para cumprir com os limites profissionais de exposição 

http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx 

Nível obtido sem efeito (DNEL):     Não existe informação disponível 

Concentração prevista sem efeito (PNEC):  Não existe informação disponível 

Controlos de exposição  

Equipamento de protecção individual  

Protecção respiratória: Quando os trabalhadores estiverem expostos a concentrações acima dos limites 

de exposição, utilizar equipamento de protecção respiratória com filtro para vapores e gases orgânicos 

(factor de protecção 10) conforme a EN140 Tipo A ou equivalente.  

Protecção das mãos: Use luvas de borracha nitrílica identificadas com o símbolo CE ou equivalentes 

(espessura mínima de 0,40 mm). Lave-as quando estiverem contaminadas.  

Protecção dos olhos: Usar óculos de protecção fechados lateralmente. 

Protecção da pele: Utilizar vestuário de protecção com manga comprida. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas  
 

Aspecto:  líquido 

Cor:  amarelo acastanhado  

Odor:   orgânico 

Densidade relativa:  1,1                 (20°C; EEC A3) 

Solubilidade na água:   miscível com água 

pH:  7,73%            (solução 1 %); CIPAC MT 75 

Ponto de inflamação:                      >76ºC            (EEC A.9) 

Temperatura de auto-ignição:   229ºC            (EC A.15) 

        Viscosidade:                                   2,58 mm2/s   (40 °C; OECD 114) 

Propriedades comburentes:   não comburente 

Perigo de explosão:   não é provável que ocorra reacção explosiva 

http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reactividade  

Evitar o contacto com materiais incompatíveis.  

 Estabilidade química  

Evitar exposição a calor, chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Evitar o contacto com materiais 

incompatíveis. Incompatibilidades: ácidos, materiais oxidantes.  

Possibilidade de reacções perigosas  

Por aquecimento/combustão: libertação de gases/vapores tóxicos e corrosivos.  

Condições a evitar  

Estável à temperatura e pressão normais.  

Materiais incompatíveis  

Evitar o contacto com materiais incompatíveis. 

Produtos de decomposição perigosos  

Por combustão: libertação de gases/vapores tóxicos e corrosivos.  
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 

Toxicidade aguda oral: 
 

DL50 (ratazana) > 2000 mg/kg 

Toxicidade aguda dernal: DL50 (ratazana) > 2000 mg/kg  

Toxicidade aguda por inalação: CL50                   não existem dados  

 

Irritação dermal: Não é irritante para a pele. (coelho)  

Irritação ocular: Não é irritante para os olhos. (coelho) 

Sensibilização: Não sensibilizante.  

 
Avaliação de mutagenicidade  

Não existem resultados disponíveis.  

 Avaliação de carcinogenicidade  

Não existem resultados disponíveis 

 Avaliação de toxicidade para a reprodução  

Não existem resultados disponíveis 

 Avaliação de toxicidade para o desenvolvimento  

Não existem resultados disponíveis 

Toxicidade específica em órgãos específicos (exposição única) 

Não existem resultados disponíveis 

Toxicidade específica em órgãos específicos (exposição repetida) 

Não existem resultados disponíveis 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Toxicidade  

Toxicidade em peixes: CL50 (Truta arco-iris (Oncorhynchus mykiss)) > 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h 
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O teste foi efectuado com uma formulação semelhante. 

Toxicidade para os 
invertebrados aquáticos:  

CE50 (Pulga-d'água (Daphnia magna)) > 100 mg/l  
Duração da exposição: 48 h  
O teste foi efectuado com uma formulação semelhante 

Toxicidade para as plantas 
aquáticas: 

CE50 (Selenastrum capricornutum) 31,17 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
O teste foi efectuado com uma formulação semelhante.  
 
 

Persistência e degradabilidade 

Biodegradabilidade Sem dados disponíveis.  
  
Bioacumulação Sem dados disponíveis 

Mobilidade no solo Sem dados disponíveis  

Resultados da avaliação PBT 
e mPmB 
 

Sem dados disponíveis  

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

Métodos para o tratamento de resíduos 

Métodos de eliminação da substância excedente: Mediante observação das normas válidas e, conforme o 
caso, encaminhamento para empresa de eliminação de resíduos. 

Lavagem das embalagens: Enxaguar as embalagens 3 vezes. Não reutilizar os recipientes vazios. As 
embalagens com restos de produto deverão ser eliminadas como resíduos perigosos. 

Número de eliminação de resíduos  
020108 Resíduos produtos fitofarmacêuticos contendo substâncias perigosas  
 
14. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

ADR/RID/ADN  

Número ONU:       3082  

Designação oficial de transporte da ONU:  Matéria líquida potencialmente perigosa para o 

meio ambinete. (imidaclopride)  

Classificação do perigo de transporte:    9  

Grupo de embalagem      III  

Marca de perigoso para o ambiente    SIM  

Código do Túnel:      E  

Prescrição particular:     274, 335, 601  
  

IMDG  

Número ONU:        1993  

Designação oficial de transporte da ONU:   Matéria líquida potencialmente perigosa para o 

meio ambinete. (imidaclopride)  

Classificação do perigo de transporte:    9  

Grupo de embalagem      III  

Poluente marinho:     SIM  

Prescrição particular:     274, 335 
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 IATA  

Número ONU:       3082  

Designação oficial de transporte da ONU:  Matéria líquida potencialmente perigosa para o 

meio ambinete. (imidaclopride)      

Classificação do perigo de transporte:   9  

Grupo de embalagem:     III  

Marca de perigoso para o ambiente:   Sim  

Prescrição particular:     A97, A158 

 
15. INFORMAÇÕES SOBRE  REGULAMENTAÇÃO 

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

ambiente  

 Para evitar riscos para pessoas e meio ambiente, siga as instruções de utilização. 

Avaliação da segurança química - Não é exigida uma avaliação Química de Segurança.  
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Texto das Frases-R mencionado na Secção 3  

R22   Nocivo se ingerido. 

R36   Irritante para os olhos. 

R38   Irritante para a pele.  

R41   Risco de lesões oculares graves.  

R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo 
prazo no ambiente aquático.  

 

Texto das advertências de perigo mencionado na Secção 3  

H302  Nocivo por ingestão. 

H319   Provoca irritação ocular grave.  

H400   Muito tóxico para os organismos aquáticos.  

H410   Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

 

 

Antes de usar qualquer produto, leia e certifique-se de que compreende o rótulo. 

As informações incluídas nesta ficha de segurança são as exactas e fiáveis na altura da publicação. 

As informações referem-se apenas ao material específico designado nesta ficha de segurança e podem não ser válidas 

para tal material se for usado juntamente com outros materiais ou usado de outra maneira que não é especificada nesta 

ficha. A Agrototal não é responsável pelo uso deste produto com qualquer outro fim que não o descrito nesta ficha de 

segurança. Isto não afecta os seus direitos estatuários. É da responsabilidade do utilizador verificar se as informações são 

completas e adequadas à sua utilização particular. 

 


