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SECÇÃO 1-IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

 

Formato : Regulamento (UE) No 453/2010 da Comissão de 20 de maio de 

2010 que altera o Regulamento (CE) no 1907/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização 

e restrição dos produtos químicos (REACH) 

1.1.  Identificador do produto 
 

Nome : QUIFAME DP. 

Identificação do produto : Pó polvilhável com 1% (p/p) de clorprofame 

Denominação química : 3-clorocarbanilato de isopropilo (IUPAC) 

GCPF código : DP (pó polvilhável) 

Fórmula química : C10H12ClO2 

Família química : Carbamatos 

 

1.2.  Utilizações relevantes identificadas da  mistura 

 

Uso : Agricultura. Antiabrolhante para batata de consumo armazenada 

1.3. Informações acerca do fornecedor da ficha de dados de segurança 
 

Identificação do Fabricante : CERTIS EUROPE BV  

Safariweg 55  

3605 MA  Maarssen  Netherland 

Tel.  + 31 346   290 600 

Fax  + 31 346 290 601 

E-mail: info@certiseurope.nl 

Detentor da AV nº 0184:                   CERTIS EUROPE B.V. SUC. ESPAÑA - Pol. Ind. Elche Calle Juan 

de Herrera 5pb, Izq.-03203 Elche- España - Tel: 0034 96 665 10 77 

Fax: 0034 966 651 076 

1.4.  Números de telefone de emergência 
 

Certis Carechem 24    : Holanda: multilingue 24 horas 31107 138 195 
Telefone do Centro de Informação Anti-Venenos:   808 250 143 
Número nacional de emergência médica:    112 
Para qualquer informação adicional sobre o conteúdo desta Ficha de Dados de Segurança escrever para: 
info@certiseurope.nl 

 

SECÇÃO 2-IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

2.1.  Classificação da mistura 
Conforme critérios das Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE 
Classificação Carc. Cat. 3;  
 Xn Nocivo 
 N Perigoso para o ambiente 
Frases R 

 R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos 

 R48/22 : Nocivo : risco de efeitos graves para a saúde em caso 

de exposição prolongada por ingestão. 

R51/53 : Tóxico os organismos aquáticos, podendo causar efeitos 

nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 
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SECÇÃO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS/…. 

Código(s) das classes e categorias de perigo, Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
 

Carcinogenicidade (Carc. 2)  

. 

2.2.  Elementos do rótulo 
 

Rotulagem de acordo com as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE 
 
Simbolo(s): Xn, N 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frases R : R40 : Possibilidade de efeitos cancerígenos. 

 R48/22 : Nocivo : risco de efeitos graves para a saúde em 

caso de exposição prolongada por ingestão. 

R51/53 : Tóxico os organismos aquáticos, podendo causar efeitos 

nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

Frases S : S2 : Manter fora do alcance das crianças. 

S13 : Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo 

os dos animais.  

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

S22: Não respirar as poeiras. 

S25 : Evitar o contacto com os olhos. 

Sp1 : Não contaminar as águas com este produto ou com a sua 

embalagem. 

S36/37/39 : Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento 

protetor para os olhos/face adequados. 

S46 : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico 

e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 

Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos 

contaminados tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. 

Em caso de ingestão consultar imediatamente o médico e mostrar-

lhe a embalagem ou o rótulo. 
 
 

Rótulo: Regulamento (CE) No. 1272/2008 

Pictogramas de perigo: 

 

  

Palavra-sinal: Atenção 

Advertências de perigo:  

 
Nocivo

 

 
Perigoso para 

o ambiente 
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H351 Suspeito de provocar cancro 
 

Recomendações de prudência:  

P102 Manter fora do alcance das crianças 

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. 

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial 

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis. 

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

P273 - Evitar a libertação para o ambiente. 

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

P405 - Armazenar em local fechado à chave 

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

Informação suplementar:  

Exclusivamente para utilização por profissionais. 

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

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. 

 
 
2.3. Outros perigos 

 
Perigos físicos / químicos  : Os dados disponíveis não demonstram qualquer perigo físico ou 
químico. 

Perigos para a saúde : Possibilidade de efeitos cancerígenos. 

Danos para o meio ambiente : Nocivo para os organismos aquáticos. 
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SECÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 

3.1 Substâncias 

NA 

3,2 Preparações 

Componentes perigosos de acordo com a Diretiva  67/548/CEE e Regulamento CLP 

1% de clorprofame 

n° EINECS : 202-925-7; n° CAS: 101-21-3; CE Index: 006-096-00-0 

Carc. Cat. 3; Xn, N, R40-R48/22-R51/53. 

 3.6/2 Carc. 2 H351 

 3.8/ STOT RE 2 H373 

 4.1/Aquatic Chronic 2 H411 

Outras recomendações : Ver o texto completo das frases R na secção 16  
 

SECÇÃO 4 – PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1.  Descrição das medidas de primeiros socorros 
 

Primeiros socorros 

Outras recomendações : Proceder ao tratamento sintomático. Em caso de indisposição 

consultar um médico (mostrar o rótulo sempre que possível). 

Inalação : Retirar o paciente para o ar livre. Mantê-lo em repouso. Em 

caso de indisposição chamar o médico. 

Contacto com a pele : Retirar a roupa e o calçado contaminados. Lavar a pele com 

água e um sabão suave. 

Consultar um médico se desenvolver um efeito anormal. 

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente com muita água. Depois de 1-2 minutos 

iniciais remover lentes de contato se houver. Lavar com água. 

com as pálpebras abertas durante pelo menos 15 minutos. 

Consultar um médico se se desenvolver irritação ou efeito 

anormal. 

Ingestão : Lavar a boca com água em abundância. Manter a vítima em repouso. 

Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. 

Provocar o vómito. Consultar um médico. 

 

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

Efeitos e sintomas 

Geral : Pode entrar no organismo por ingestão ou inalação. 

Inalação : Pode causar irritação.  

Contato com a pele : Pode causar irritação.  

Contato com os olhos : Pode causar irritação. 

 

4.3.  Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 

Aviso ao médico : Produto é um inibidor de colinesterase fraco. 

Proteção dos socorristas : Evitar a exposição. Usar vestuário de proteção e luvas 

adequadas. Em caso de ventilação insuficiente, usar 

equipamento respiratório adequado. 
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SECÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 

5.1.  Medidas de extinção 
 

Recomendadas : Químico seco. Água. Espuma. Dióxido de carbono. 

5.2.  Perigos especiais decorrentes da mistura 
 

Produtos perigosos resultantes da  

decomposição térmica do produto: Durante a combustão a mistura pode produzir vapores tóxicos e 

gases corrosivos. Consultar a Secção 2 (Informação sobre os 

componentes). 

Procedimentos especiais Ter os cuidados habitualmente tomados em  caso de  incêndios de 

produtos químicos. 

Evitar (rejeitando-a) que a água usada para apagar um incêndio volte 

ao ambiente. 

5.3.  Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
 

Proteção dos bombeiros : Usar vestuário de proteção adequado.  

  Usar equipamento de respiração adequado. Combater o 

incêndio a uma distância segura, a partir de um local 

protegido. 
 

SECÇÃO 6 – MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

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

Para o pessoal responsável pela : Em caso de derrame é importante evacuar o local. Usar vestuário de  

resposta à emergência    proteção adequado. 

6.2.  Precauções ambientais 

Precauções ambientais : Evitar a dispersão do produto. Cobrir o material derramado. 

Prevenir a formação de nuvens de poeira. Recolher o material 

derramado. Evitar a sua entrada em esgotos e cursos de água. 

Avisar as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou 

cursos de água.  

6.3.  Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Em caso de fuga ou derrame : Remover os resíduos químicos, de acordo com a legislação nacional 

ou local. 

Métodos de limpeza : Evitar a dispersão. Recolher o produto derramado em recipientes 
adequados. 

6.4.  Remissão para outras secções 
Ver também as secções 8 e 13. 

 

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1.  Precauções para um manuseamento seguro 
 

Geral : Ler o rótulo antes de usar o produto. 
Manuseamento : Usar proteção adequada para impedir o contacto com os olhos ou 

com a pele. 

       : Não respirar as poeiras. 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
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SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM/….. 

7.2.  Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
 

Armazenagem : S2 - Manter fora do alcance das crianças.  

  Conservar longe dos alimentos e das bebidas incluindo os dos 

animais. Armazenar em área seca e fresca, de acordo com a 

legislação nacional. 

Material de embalagem : Manter o produto na  embalagem original. 

7.3.  Utilizações finais específicas  : Antiabrolhante para batata de consumo armazenada. 

 

SECÇÂO 8 – CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

8.1. Parâmetros de controlo 

Limites de Exposição Laboral : Não foram estabelecidos limites de exposição ocupacional. 

8.2. Limite de exposição ocupacional 

Medidas de engenharia : Providenciar uma ventilação adequada 

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

Lavar as mãos e o rosto com água e sabão antes dos intervalos do 

trabalho. Tomar banho de chuveiro após o trabalho. 

Usar todos os dias, roupa de trabalho limpa. 

Equipamento pessoal de proteçao 

Proteção respiratória : Em caso de possível exposição usar equipamento de respiração 

adequado (Filtro P2) 

Proteção da pele : Usar vestuário de proteção. 

Proteção dos olhos : Em caso de possível exposição usar equipamento de proteção 

adequado para os olhos. 

Proteção das mãos : Usar luvas. 

Ingestão : Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 
 

SECÇÂO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
 

Estado físico : Pó. 

Cor : Castanho. 

Odor  : Característico. 

Vol. álcool (%) : Não existem dados disponíveis. 

pH : Não aplicável. 

Ponto de fusão [°C] : Não aplicável. 

Ponto de ebulição inicial [°C] : Não aplicável. 

Ponto de inflamação [°C]         : Não aplicável 

Taxa de evaporação (éter=1) : Não aplicável. 

Inflamabilidade : Não existem dados disponíveis. 

Limites de explosão 
(Inferior e Superior) : Não existem dados disponíveis. 
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SECÇÂO 9 – Propriedades físicas e químicas/….. 

 

Pressão do vapor : Não existem dados disponíveis. 
 

Densidade do vapor (ar=1) : Não aplicável. 
 

Densidade relativa : Não existem dados disponíveis. 
 

Solubilidade na água : Insolúvel. 

Coeficiente de partição 

 n-octanol / água          : Não existem dados disponíveis. 
 

Temperatura de autoinflamação [°C]   : Não existem dados disponíveis. 
 

Decomposição térmica : Não existem dados disponíveis. 
 

Viscosidade : Não aplicável. 

Propriedades explosivas         : Não existem dados disponíveis. 
 

Propriedades oxidantes : Não existem dados disponíveis. 

9.2. Outras informações 

Não existem dados disponíveis. 
 

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 

10.1. Reatividade 

Não existem dados disponíveis. 

10.2. Estabilidade 

Estabilidade : Estável em circunstâncias normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Reação perigosa : Não aplicável. 

Propriedades perigosas : Nenhuma em condições normais. 

Polimerização perigosa : Não aplicável. 

10.4. Condições a evitar 

Condições a evitar : Ausência de condições específicas. 

10.5. Materiais a evitar 

Materiais a evitar : Nenhuma substância específica. 

10.6. Produtos perigosos de decomposição 

Produtos perigosos de  : A  d ecomposição térmica pode produzir cloro , compostos de cloro, 

decomposição   óxido de azoto, monóxido de carbono.e hidrocarbonetos. 

 

SECÇÃO 11 - INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Produto  : Possibilidade de efeitos cancerígenos. 

Toxidade oral em ratos - LD50 (mg/kg) : >2000 

Toxidade intradérmica (rato) LD50 [mg/kg] : >2000 

Sensibilização  : Este material não se mostrou sensibilizante em 

cobaias que receberam injeções subcutâneas. 

Irritação nos olhos  : Levemente irritante. 

Irritação da pele  : Levemente irritante. 
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SECÇÃO 12 - INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1. Toxicidade 

Da  preparação   : Nocivo para os organismos aquáticos. 

12.2. Persistência – degradabilidade  : Não existem dados disponíveis. 

12.3. Potencial de bioacumulação  : Não existem dados disponíveis. 

12.4. Mobilidade no solo    : Não existem dados disponíveis. 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB  : Não existem dados disponíveis. 

12.6. Outros efeitos adversos 

Classe WGK (Alemanha)   : Não aplicável. 

 

SECÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Procedimentos de eliminação dos 

resíduos : Evitar a dispersão do produto. Remover os resíduos do produto para um 

incinerador apropriado de acordo com a legislação nacional. 

Desperdício de resíduos : Manter os resíduos separados. Remover os resíduos químicos, de 

acordo com a legislação nacional. 

         Embalagens contaminadas : Remover as embalagens primárias vazias, de acordo com a legislação 

nacional: As embalagens vazias não deverão ser lavadas, sendo 

completamente esgotadas do seu conteúdo, inutilizadas e colocadas em 

sacos de recolha devendo estes serem entregues num centro de receção do 

sistema Valorfito  

 

SECÇÃO 14 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

 
ADR/RID 
N.º ONU 3077 
Classe: 9 
Nº de Perigo 90 
Denominação de transporte Pesticida sólido, perigoso para o ambiente, n.s.a (clorprofame) 
Etiqueta: 9 
Grupo de embalagem: III 
Poluente marinho: Poluente marinho 
 
IMDG 
N.º ONU 3077 
Classe: 9 
Nº de Perigo 90 
Denominação de transporte Pesticida sólido, perigoso para o ambiente, n.s.a (clorprofame) 
Grupo de embalagem: III 
Poluente marinho: Poluente marinho 
Etiqueta: 9 + Poluente marinho 
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SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a mistura em matéria de saúde, 

segurança e ambiente 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente  

Regulamentos / Legislação específica para a mistura: 
 

Assegurar que todas as regulamentações nacionais ou locais são respeitadas tais como Decreto-Lei 

n.º 94/98 de 15 de abril, Decreto-Lei n.º164/2001 de 23 de maio, Decreto-Lei nº 173/2005 de 21 de 

outubro, DL187/2006 de 19 de setembro e Circular PPA (H/C)-17/2006 Rev.1), Lei n.º 10-93 de 06-

04-93, Decreto-Lei 82/2003 de 23 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 63/2008 de 2 de 

abril e Regulamentos (CE) n.º 149/2008, n.º 600/2010 e n.º893/2010. 

REACH, Regulamento CPL e Regulamento de Execução (UE) n. º 540/2011 da Comissão de 25 de 

maio de 2011 que dá execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas. 

Regulamento de Execução (UE) n.º 541/2011 da Comissão de 1 de junho de 2011 que altera o 

Regulamento de Execução (UE) n.º540/2011 que dá execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009 

do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas. 

Regulamento (UE) n.º 544/2011 da Comissão de 10 de junho de 2011 que dá execução ao 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos 

requisitos em matéria de dados aplicáveis às substâncias ativas. 

Regulamento (UE) n.º 545/2011 da Comissão de 10 de junho de 2011 que dá execução ao 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos 

requisitos em matéria de dados aplicáveis aos produtos fitofarmacêuticos. 

Regulamento (UE) n.º 546/2011 da Comissão de 10 de junho de 2011 que dá execução ao 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos 

princípios uniformes aplicáveis à avaliação e autorização dos produtos fitofarmacêuticos. 

Regulamento (UE) n.º 547/2011 da Comissão de 8 de junho de 2011 que dá execução ao 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos 

requisitos de rotulagem dos produtos fitofarmacêuticos. 
 

Informações adicionais:  

 

Seguir todas as precauções e instruções do rótulo para evitar perigo para o homem e para o meio 

ambiente. 

 

15.2. Avaliação da segurança química 

Não existem dados disponíveis. 
 

SECÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Informações adicionais: 

Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos. (Circular PPA (H/C)-8/2003). Para evitar riscos para seres humanos e para o 

ambiente respeitar as instruções de utilização. (DL 63/2008 de 2 de abril). Ficha de Segurança 

fornecida a pedido de utilizadores profissionais. (DL 63/2008 de 2 de abril). 
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SECÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES/….  

 

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, 

inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num centro de recepção do 

sistema Valorfito (DL 173/2005 de 21 de outubro, DL187/2006 de 19 de setembro e Circular PPA 

(H/C)-17/2006 Rev.1). 

No armazenamento e manuseamento devem ser tidos em atenção DL 173/2005 de 21 de outubro e o 

DL-164/2001 de 23 de maio. 

Intervalo de segurança – 60 dias entre a aplicação do produto e a venda ou consumo da batata 

armazenada. 
 

Secções modificadas nesta revisão: 
  

Todas as secções desta SDS sofreram modificações nesta revisão. 
Esta Folha de Dados de Segurança anula e substitui qualquer versão anterior. 

 

Explicação das frases R e 

recomendações de prudência 

utilizadas na Secção 3:  
 

R40 : Possibilidade de efeitos cancerigenos. 

R48/22 : Nocivo : risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão. 

R51/53 : Tóxico os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 

aquático. 

 

H351: Suspeito de provocar cancro. 

H373: Pode afetar os órgãos após exposição  

prolongada ou repetida  

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 

Fontes dos dados utilizados:  

- The Pesticide Manual, 12th Ed (ISBN 1 901396 12 6) 

- Folhas de Dados de Segurança dos ingredientes. 

- Certis Europe Expert Team (CEET) 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE A informação desta Ficha de Dados de Segurança foi obtida de fontes que 

cremos serem fidedignas. No entanto, a informação é fornecida sem qualquer garantia de exatidão, expressa ou 

implícita. As condições ou métodos de manuseamento, armazenamento, uso, ou eliminação do produto estão fora 

do nosso controlo e mesmo fora do nosso conhecimento. Por esta e outras razões, não assumimos e 

expressamente declinamos qualquer responsabilidade pelas perdas, danos ou custos resultantes ou de qualquer 

forma ligados ao manuseamento, armazenamento, uso ou eliminação do produto. Esta Ficha de Dados de 

Segurança foi preparada para este produto e apenas a ele diz respeito. Se o produto for utilizado como 

componente de outro produto, a informação aqui contida pode não ser aplicável. 

Fim do documento 


