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Ficha de Dados de Segurança 
Anexo II do Reg. (CE) n.º 1907/2006 (REACH), cf. Reg. (UE) nº 830/2015 

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA 

 

1.1 Identificador do produto 

MICROSIN 

Substâncias Perigosas: Tetrametrina (CAS: 7696-12-0), Cipermetrina (CAS: 52315-07-8), Butóxido de Piperonilo (CAS: 51-03-6) 

Número de autorização de venda: 1559S da D.G.S. 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Utilizações identificadas: Inseticida contra insetos voadores e rastejantes.  

Categoria de utilizador: Utilização profissional. 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Fabricante: 

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL 
Via Sorgaglia, 25 
35020 Arre 
Itália 
E-mail: info@indiacare.it  

Distribuidor: 

COPRATE -SOLUÇÕES DE DESINFESTAÇÃO, LDA. 
Parque Industrial da Quinta das Rebelas 
Rua A – Nº 1 F 
2830-222 Barreiro 
Portugal                                                             
Telf. 212 149 696 Fax. 212 149 697   
E-mail: geral@coprate.pt 
www.coprate.pt  

                                                        
1.4 Número de telefone de emergência 

CENTRO DE INFORMAÇAO ANTIVENENOS: 800 250 250 (24h). 
 

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

 2.1 Classificação da substância/mistura 

Carc.2, Carcinogenicidade, Categoria 2 

H351: Suspeito de provocar cancro.  

Aquatic Acute 1, Perigoso para o ambiente aquático, Toxicidade aguda da categoria 1 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

Aquatic Chronic 1, Perigoso para o ambiente aquático, Toxicidade crónica da categoria 1 
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

 

2.2 Elementos do Rótulo: 

  
Pictogramas de perigo:    GHS08     GHS09 

 

Palavra-sinal:  Atenção 

 

Advertências de perigo:  

 H351: Suspeito de provocar cancro.  

 H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.    
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Recomendações de prudência   

Prevenção:   

 P102: Manter fora do alcance das crianças.  

 P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. 

 P273: Evitar a libertação para o ambiente. 

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

 

Resposta:  P391: Recolher o produto derramado. 

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

 
Armazenamento: - 

   
Eliminação:  P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais 

vigentes. 

 

2.3 Outros perigos: A substância não atende aos critérios PBT ou mPmB de acordo com o Anexo XIII do Regulamento (EC) 
n.º 1907/2006 (REACH) 
 

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

 
3.2 Misturas 

Componentes perigosos e respetiva classificação: 

Identificação Classificação de perigo Teor % 

Cipermetrina 40/60 93 %  
CAS: 52315-07-8 
CE: 257-842-9 
Index: - 
REACH: - 

Tox. aguda 4: H302; Tox. aguda 4: H332; STOT SE 3: H335; Aquática aguda 1: H400; 
Aquática crónica 1; H410                                                

10% 

Butóxido de Piperonilo 94 %  
CAS: 51-03-6 
CE: 200-076-7 
Index: - 
REACH: 01-2119537431-46-0000 

Aquática aguda 1: H400; Aquática crónica 1: H410      5% 

Tetrametrina 94% 

CAS: 7696-12-0 
CE: 231-711-6 
Index: - 
REACH: - 

Carc. 2: H351; STOT SE 2: H371; Tox. Aguda 4: 302; Aquática aguda 1: H400; 
Aquática crónica 1: H410      

2% 

Dipropileno glicol Metil eter 

CAS: 34590-94-8 
CE: 252-104-2 
Index: - 
REACH: 01-2119450011-60 

 (substância com limite de exposição comunitário)  
 

5-10% 

Para o texto completo de Frases de Advertência de Perigo mencionadas, ver Secção 16.  

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Recomendação geral: Se necessário consultar um médico deverá mostrar o rótulo, recipiente ou Ficha de Dados de 
Segurança. Remover a pessoa afetada da área de perigo. Se o paciente estiver inconsciente, transportá-lo numa posição 
estável, que ajude na recuperação. O pessoal de apoio deve prestar atenção à sua própria segurança. 

Em caso de inalação: Remover a vítima da zona de perigo. Arejar o local. Na dúvida, ou se ocorrerem sintomas, procurar 
ajuda médica.  

Em caso de contacto com a pele: Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele imediata e abundantemente com água e 
sabão. Em caso de irritação da pele procurar assistência médica. Se a irritação persistir aplicar loção anti-histamínica ou 
vitamina E. 

Após contacto ocular: Lavar imediata e abundantemente com água, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de usar 
lentes de contacto, retirá-las e lavar abundantemente os olhos com água durante, pelo menos, 15 minutos. Se a irritação 
persistir, procurar assistência médica. 

Após ingestão: Lavar a boca com água, sem engolir. Procurar imediatamente assistência médica ou contactar o centro de 
Informação Antivenenos. Não dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou com cólicas, se não autorizado por um 
médico. NÃO induzir o vómito. 
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4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados   

O produto poderá causar irritação cutânea, ocular e respiratória. Os piretróides não são altamente tóxicos para os 
humanos, porém a ingestão de uma grande quantidade de produto pode afetar o sistema nervoso central. Paraestesia, 
hiper-excitabilidade e tremores podem surgir, causados pelo bloqueio do sistema nervoso pelos piretróides. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  

Contactar o Centro de Informação Antivenenos. Não existem antídotos para a intoxicação através de piretróides. 

Necessário tratamento sintomático. 

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

5.1 Meios de extinção 

Meios adequados de extinção: Pó extintor, CO2, água pulverizada, espuma. 

Meios inadequados de extinção: Jacto direto de água; a água não é adequada para a extinção do fogo mas é adequada 
para arrefecer os recipientes expostos às chamas. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura  

Como consequência da decomposição térmica, podem libertar-se gases tóxicos e irritantes como monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxidos nitrosos. Evitar respirar os gases. A exposição a estes produtos pode ser prejudicial para a 

saúde. 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Usar equipamento de proteção especial de combate ao fogo. Atuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas 

Informativas sobre a atuação perante acidentes e outras emergências. Se for seguro, retirar os produtos da área do 

incêndio ou arrefecer os recipientes com água para prevenir aumento de pressão no interior. Recolher as águas 

contaminadas e não permitir a entrada no sistema de escoamento. Eliminar as águas de acordo com as conformidades dos 

regulamentos locais. Evitar o contacto com o produto ou o seu recipiente sem equipamento de proteção adequado. 

Equipamento de proteção especial para bombeiros: Dispositivo de ar comprimido (EN 137), vestuário de proteção resistente 

ao fogo (EN 469), luvas de proteção resistentes ao fogo (EN 659) e botas resistentes ao fogo. 

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Restringir o acesso às áreas contaminadas. Manter o vento pelas costas. Utilizar 
luvas, óculos de proteção e máscara. 

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência: Manter afastadas as pessoas não envolvidas nas operações 
de emergência. Contactar o pessoal de emergência. 

Para o pessoal envolvido na resposta à emergência: Atuar conforme o Plano de Emergência Interno. Utilizar vestuário 
adequado (máscara, luvas e óculos de proteção) de forma a prevenir a contaminação da pele, olhos ou vestuário pessoal. 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Evitar entrada para a rede de esgotos, cursos de água e a dispersão do produto. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. 

Alertar as autoridades em caso de contaminação em grandes quantidades dos cursos de água ou esgotos, ou se tiver 

contaminado o solo, de acordo com os regulamentos aplicáveis. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Para contenção: Recolher o produto derramado com ferramentas anti chispa e colocar em contentor adequado para a 
recuperação ou eliminação conforme a regulamentação aplicável. 

Para limpeza: A zona contaminada deve ser imediatamente limpa com água ou um produto de limpeza adequado. 
Recolher as águas de lavagem contaminadas para eliminação. Assegurar ventilação adequada.  

6.4 Remissão para outras secções 

Para controlo da exposição e medidas de proteção individual consultar a secção 8. Para a posterior eliminação dos 

resíduos, seguir as recomendações da secção 13. 
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SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro  

A – Precauções para a manipulação segura 

Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manusear com cuidado.  Assegurar a correta 
ventilação das áreas de armazenamento e de trabalho. Manter o recipiente hermeticamente fechado. Para proteção 
pessoal ver secção 8.  

B- Recomendações Técnicas para a prevenção de incêndios e explosões 

Ver secção 5.  

C- Recomendações técnicas para prevenir riscos ambientais  

Ver secção 6.  

D - Medidas de Higiene  

Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento do produto. Lavar cuidadosamente as mãos 
com água e sabão, antes das refeições e depois de manusear o produto. Retirar o vestuário 
contaminado e o equipamento de proteção antes de entrar nas zonas de refeições. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Conservar nos recipientes de origem bem fechados, num lugar fresco e bem ventilado. Manter os recipientes afastados de 
alimentos, bebidas e rações. Armazenar afastado de fontes de calor, luz direta do sol e protegido da humidade. Manter em 
local fechado e fora do alcance das crianças.  

7.3 Utilizações finais específicas 

 O utilizador do produto é responsável pelos eventuais danos causados pelo uso inapropriado. 

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

8.1 Parâmetros de controlo 

8.1.1 Limites de exposição profissional 

Ingredientes perigosos 

VLE-MP1 VLE-CD 2 

Bases do VLE Fonte 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Dipropileno glicol Metil eter 

(2 -Metoximetiletoxipropanol) 

CAS 34590-94-8 

100 - 150 - 
Irritação Ocular e do TRS; 
Afetação do SNC. 

NP 1796/2014 

50 308 - - 
Possibilidade de absorção 
significativa através da 
pele 

Decreto-Lei nº 41/2018, 
de 11 de Junho 

1 Média ponderada: Medido ou calculado em relação a um período de referência de 8 horas em média ponderada 
2 Curta duração: Valor limite acima do qual não deve ocorrer exposição e relacionado com um período de 15 minutos 
SNC: Sistema Nervoso Central 
TRS: Trato Respiratório Superior 

 
 

DNEL (Trabalhadores): 
 

Identificação Via Curta exposição 

Sistémica Locais 

Butóxido de Piperonilo 
CAS: 51-03-6 
CE: 200-076-7 

Oral - - 

Cutânea - 0,444 mg/Cm2 

Inalação - 3,875 mg/m³ 
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DNEL (População): 
 

Identificação Via Curta exposição 

Sistémica Locais 

Butóxido de Piperonilo 
CAS: 51-03-6 
CE: 200-076-7 

Oral 2,286 mg/kg/d - 

Cutânea 27,776 mg/kg/d 0,222 mg/Cm2 

Inalação 3,874 mg/m³ 1,936 mg/cm³ 

 

PNEC: 
 

Identificação     

Butóxido de Piperonilo 
CAS: 51-03-6 
CE: 200-076-7 

Água doce 0,003 mg/L 
Sedimentos (Água 
doce) 

0,0194 mg/kg 

Água marinha 0,0003 mg/L 
Sedimentos (Água 
marinha) 

0,00194 mg/kg 

Intermitentes 0,0003 mg/L Solo 0,136 mg/kg 

 

 

8.2 Controlo da exposição 

8.2.1 Controlos técnicos adequados 

Promover uma ventilação adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extração/ ventilação local e um bom 

sistema de extração geral. Se não for suficiente para manter as concentrações abaixo do limite de exposição durante o 

trabalho, deve usar-se um equipamento de protecção respiratória adequado. 

8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual 

a) Proteção ocular/facial: Utilizar óculos de proteção. 

b) Proteção da pele:  

Proteção das mãos: Utilizar luvas de protecção adequadas (DIN EN 374). Substituir em caso de contaminação no 

interior, rutura ou contaminação externa significativa. Lavar as mãos antes de comer, beber ou fumar. 

Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção apropriado. 

c) Proteção respiratória: Recomendação: Meia máscara com filtros (DIN EN 149). 

d) Perigos Térmicos: Sem informação disponível 

 

8.2.3 Controlo da exposição ambiental 

Sem dados disponíveis. 

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

a) Aspeto:    Líquido amarelo claro. 

b) Odor:    Característico 

c) Limiar olfativo:    Sem dados disponíveis  

d) pH:    5,5-6,5 

e) Ponto de fusão/Ponto de congelação:    Sem dados disponíveis 

f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:  > 100ºC  

g) Ponto de inflamação:    Sem dados disponíveis 

h) Taxa de evaporação:    Sem dados disponíveis 

i) Inflamabilidade (sólido, gás):   > 60ºC 

j) Limite superior/inferior de inflamabilidade ou 
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de explosividade:    Sem dados disponíveis 

k) Pressão de vapor:    Sem dados disponíveis 

l) Densidade de vapor:    Sem dados disponíveis 

m) Densidade relativa:    1,07 g/cm3 (a 50ºC) 

n) Solubilidade:   Sem dados disponíveis 

o) Coeficiente de partição n-octanol/água:    Sem dados disponíveis  

p) Temperatura de autoignição:    Sem dados disponíveis 

q) Temperatura de decomposição:    Sem dados disponíveis 

r) Viscosidade:    Sem dados disponíveis 

s) Propriedades explosivas:    Não é explosivo 

t) Propriedades comburentes:    Não é comburente 

 

9.2 Outras informações 

Sem informação disponível 

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Reatividade 

Estável nas condições de armazenamento e manuseamento recomendadas. (Ver secção 7). 

10.2 Estabilidade química 

Estável em condições normais de temperatura e de pressão. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Sem dados disponíveis. 

10.4 Condições a evitar 

Evitar expor ao calor ou gelo para prevenir a degradação do produto. 

10.5 Materiais incompatíveis 

Agentes oxidantes. 

 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

A queima do produto poderá libertar gases tóxicos, perigosos para a saúde humana. 

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

11.1 Informação sobre os efeitos toxicológicos 

a) Toxicidade aguda: 

Nome da substância Toxicidade aguda 

Cipermetrina (40/60) 

CAS: 52315-07-8 
 

Oral: LD 50 (ratazana): 250 mg/kg 

Dermal: DL 50 (ratazana): 4920 mg/kg 

Inalação: LD 50 (ratazana, 4h): 2,5 mg/l 

Dipropileno glicol metal eter 

CAS: 34590-94-8 
 

Oral: DL 50 (ratazana): 5660 mg/kg 

Dermal: DL 50 (coelho): 9500 mg/kg 

Inalação: lc 50 (ratazana, 4h): - 

Tetrametrina 

CAS: 7696-12-0 
 

Oral: DL 50 (ratazana): >5000 mg/kg 

Dermal: LD 50 (coelho): >2000 mg/kg 

Inalação: LC 50 (ratazana): >2,73 mg/l 
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Nome da substância Toxicidade aguda 

Butóxido de Piperonilo  
CAS: 51-03-6 

 

Oral: DL 50 (ratazana): 4570 mg/kg 

Dermal: LD 50 (coelho): >2000 mg/kg 

Inalação: LC 50 (ratazana,4h): >5,9 mg/l 

b) Corrosão/Irritação cutânea: Os dados disponíveis não revelam perigos específicos. 

c) Lesões oculares graves/irritação ocular: Os dados disponíveis não revelam perigos específicos. 

d) Sensibilização respiratória ou cutânea: Os dados disponíveis não revelam perigos específicos. 

e) Mutagenicidade em células germinativas: Os ingredientes da mistura não cumprem os critérios de classificação como 

CMR, categoria 1A ou 1B, de acordo com o CLP.  

f) Carcinogenicidade: Suspeito de provocar cancro. 

g) Toxicidade reprodutiva: Os ingredientes da mistura não cumprem os critérios de classificação como CMR, categoria 1A ou 

1B, de acordo com o CLP. 

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única: Sem dados disponíveis. 

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida: Sem dados disponíveis. 

j) Perigo de aspiração: Sem dados disponíveis. 

11.1.1 Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada 

Inalação: O produto poderá causar irritação respiratória.  

Ingestão: A ingestão de uma grande quantidade de produto pode afetar o sistema nervoso central. 

Contacto com a pele: O produto poderá causar irritação cutânea. 

Contacto com os olhos: O produto poderá causar irritação ocular. 

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidade 

Nome da substância Toxicidade aguda 

Dipropileno glicol metil eter 

CAS: 34590-94-8 

Peixes (curto-prazo): LC 50 (96h): >10000 mg/l 

Algas (curto-prazo): EC 50 (Algas, 96h): >969 mg/l 

Butóxido de Piperonilo  
CAS: 51-03-6 

Peixes (curto-prazo): LC 50 (cyprinus carpio, 96h): 3.94 mg/l 

Crustáceos (curto-prazo): LC 50 (Daphnia magna, 48h): 0.51 mg/l 

Peixes (longo-prazo), NOEC: 0.053 mg/l 

Crustáceos (longo-prazo): NOEC (Daphnia magna): 0.03 mg/l 

Algas (curto-prazo): EC 50 (Algas, 72h): 3.89 mg/l 

Plantas aquáticas, NOEC: 0.824 mg/l 

Pássaros, LD50 (Colinus virginianus): >2250 mg/kg 

Insetos, LD50 (Abelha, Apis mellifera): >25 µG/ abelha 

Tetrametrina 

CAS: 7696-12-0 

Peixes (curto-prazo): CL 50 (Lepomis macrochirus): 16 µg/l 

Crustáceos (curto-prazo): CE 50 (Daphnia magna, 48h): 0.11 mg/l 

Pássaros, LD50 (Colinus virginianos): >2250 mg/kg 

Cipermetrina (40/60) 

CAS: 52315-07-8 

Oral, LD50 (Abelha, Apis mellifera): 0.0354 µG/in 

Dermal, LD50 (Abelha, Apis mellifera,24h):0.02 µG/in 

Pato, LD50 (Anas platyrhynchos): >10000 mg/kg 

 
Não permitir a libertação do produto no ambiente. 
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12.2 Persistência e degradabilidade: 
Sem dados disponíveis. 

 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Parâmetro:  Fator de Bioconcentração (BCF) (Cipermetrina 40/60; CAS: 52315-07-8)  

Resultado:  420  

Parâmetro:  Coeficiente de Partição n-octanol /water (log P O/W) (Butóxido de 
Piperonilo; CAS: 51-03-6)  

Resultado:  4,75 logPow  

Parâmetro:  Coeficiente de partição n-octanol /water (log P O/W) (Tetrametrina; CAS: 
7696-12-0)  

Resultado:  4,6 logPow  

12.4 Mobilidade no solo  

Parâmetro: Mobilidade no solo (Cipermetrina 40/60; Cas:52315-07-8) 

Log Koc:     60 dias 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

A substância não atende aos critérios PBT ou mPmB de acordo com o Anexo XIII do Regulamento (EC) n.º 1907/2006 
(REACH) 

12.6 Outros efeitos adversos 

Sem dados disponíveis.  

12.7 Informação ecológica 

Sem dados disponíveis. 

 

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Não permitir a entrada do produto em águas superficiais ou sistemas de escoamento. Eliminar os resíduos e as embalagens de 
acordo com a regulamentação em vigor. A correta classificação do resíduo é da responsabilidade do utilizador do produto. 

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

 

 ADR/RIP IMDG ICAO/IATA 

14.1 Número ONU UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU 
MATÉRIAS PERIGOSAS DO PONTO DE VISTA DO 
AMBIENTE, LÍQUIDAS, N.S.A. (Cipermetrina 40/60; 

Tetrametrina; Butóxido de Piperonilo) 

14.3 Classe (s) de perigo para efeitos de transporte 9 9 9 

Etiqueta 

   

Código de classificação M6 - - 

Número de identificação de Perigo 90 - - 

EmS-No - F-A/S-F - 
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Provisões especiais 
E1.ADR:  

(≤ 5 l/kg) 

LQ5.E1.IMDG: 

(≤ 5 l/kg) 

E1.IATA: 

(≤ 5 l/kg) 

14.4 Grupo de embalagem III III III 

14.5 Perigos para o ambiente Sim Sim (P) Sim 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Nenhum. 

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC 

Sem informação disponível. 

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 

O produto é considerado perigoso de acordo com o CRE (Reg. CE 1272/2008), conforme indicado na secção 2 da ficha de 
dados de segurança. 

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

Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do 

Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativo à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006.  

Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos 

perigosos, assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e 

do Conselho.  

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 

transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e 

procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, 

pelo Decreto- Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 1737/2015, de 25 de agosto. 

Decreto-Lei nº 150/2015 de 5 de Agosto, estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva n.º 

2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a 

acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

Decreto-Lei n.º 111-A/2017, de 31 de Agosto - Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 206-A/2012, de 31 de Agosto, 19-A/2014, de 7 de Fevereiro, e 246-A/2015, de 21 de 

Outubro, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/2309 da Comissão, de 16 de Dezembro de 2016, que 

adapta pela quarta vez ao progresso científico e técnico os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 24 de Setembro, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas.  

NP 1796/2014 estabelece os valores-limite de exposição (VLE) e os índices biológicos de exposição (IBE) a utilizar no âmbito 

da aplicação de estratégias de apreciação do risco associado à exposição a agentes químicos nos locais de trabalho.   

DL nº 41/2018 de 11 de Junho - Altera a DL nº 24/2012 relativo às prescrições mínimas em matéria de proteção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe para 

a ordem interna a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009, que estabelece uma terceira lista de 

valores limite de exposição profissional indicativos para a aplicação da Diretiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 de Abril de 

1998. 

15.2 Avaliação de segurança química 

Sem informação disponível. 

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As informações apresentadas foram compiladas de fontes fidedignas e são consideradas válidas e atuais à data da sua 
emissão, dizendo apenas respeito ao produto e não podendo ser válidas em formulações ou misturas 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, portanto, ser encaradas como especificações do produto. 

https://dre.pt/application/external/eurolex?12L0018
https://dre.pt/application/external/eurolex?12L0018
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Este documento foi traduzido de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante. Esta informação não se destina a garantir 

características definitivas, embora seja baseada no nosso conhecimento atual. 

 

Legendas: 

ADR: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  

RID: Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas   

ICAO: Organização Internacional da Aviação Civil   

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas   

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo   

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos   

EC50: Concentração efetiva 50 

LC50: Concentração letal 50 

EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no mercado   

ELINCS: Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas   

CAS: Número CAS (Chemical Abstracts Service)   

LD50: Dose Letal, 50 por cento.   

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas.   

SVHC: Substâncias que suscitam elevada preocupação.   

mPmB: Substâncias muito Persistentes e muito Bioacumuláveis  

 

 

Advertências de perigo indicadas na secção 3: 

H302: Nocivo por ingestão. 

H332: Nocivo por inalação 

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias 

H351: Suspeito de provocar cancro 

H371: Pode afetar os órgãos 

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos 

H410: Muito Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros 

 

Diretrizes para formação 
Os trabalhadores potencialmente expostos a esta substância devem ter formação adequada com base nos conteúdos desta 
ficha de dados de segurança. 
 

Alterações em relação à versão anterior: Todas as secções foram alvo de revisão. 

 

Dados sobre a Ficha de Dados de Segurança:  

Nº da versão: 03 | Data: 20.01.2020 

Data da edição anterior: 22.11.2017 


