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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE 

► Nome comercial: OPTIGARD - BARATA 

► Aplicação: inseticida indicado no controle de baratas 

► Fabricante: Tapinoma – Indústria e Comércio de Desinfestantes Ambientais LTDA 
Avenida 24-A, 1515, Bela Vista, CEP 13506-900 – Rio Claro / SP 
Homepage: www.tapinoma.com.br 
E-mail: info@tapinoma.com.br 

► Telefone de emergência: (19) 35232217 

 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

► Tipo de produto: Inseticida 

► Ingrediente ativo: Hidrametilnona  

► Concentração: 2% (peso/peso) 

► Nome químico: 5,5-dimethylperhydropyrimidin-2one4-trifluoromethyl-α-(4-trifluoromethylstyryl)cinnamylidenehydrazone  

► Fórmula molecular: C25H24F6N4 

► No CAS: 67485-29-4 

► Grupo químico: Amidinohidrazonas 

► Tipo de formulação: Gel 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

► Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as 
recomendações. 

► Efeitos do produto: 
Efeitos adversos à saúde humana: o produto pode desencadear efeitos irritantes quando existir 
o contato dérmico ou ainda absorção pelas vias inalatória e digestória. 

Efeitos Ambientais: a utilização inadequada do produto pode ser perigosa ao meio ambiente. 

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto. 

► Principais Sintomas: não são descritos sintomas específicos frente à absorção deste ativo, o mesmo pode 
apresentar ação irritante gastrointestinal, dérmica, inalatória e de mucosas. 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

► Envolvimento de pessoas: remover o acidentado para um local ventilado. Retirar as roupas contaminadas e lavar as 
partes atingidas com água e sabão em abundância. 

► Inalação: remover a pessoa para local ventilado. Procure assistência médica, levando esta ficha de segurança. 

► Contato com a pele: lavar imediatamente a área atingida com água fria corrente e sabão. Se houver irritação 
procure assistência médica. 

► Contato com os olhos: lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se houver irritação procure 
assistência médica. 

► Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser 
evitado, deitar a pessoa de lado para evitar que aspire resíduos. Procure assistência médica, levando a ficha de 
segurança do produto. 
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► Proteção para prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório com o produto durante o 
processo. 

► Notas para o médico: em caso de ingestão de grandes quantidades, procedimentos de esvaziamento gástrico 
poderão ser realizados desde que imediatamente após a ingestão e com especial atenção visando prevenir a 
aspiração pulmonar, em virtude do risco de pneumonite química. Carvão ativado e laxantes salinos poderão ser 
utilizados devido a provável adsorção do princípio ativo pelo carvão ativado. A aspiração pulmonar e pneumonite 
química poderão ser tratadas com suporte respiratório, corticoesteróides e antibióticos caso sejam necessários. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

► Meios de extinção apropriados: espuma, CO2, pó químico e água em último caso. 

► Procedimentos especiais: produto não inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize 
diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina 
para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo. 

► Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: equipamento de respiração autônoma e roupas 
apropriadas para combate a incêndio. 

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

► Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha, luvas de borracha 
nitrílica e máscara facial com filtro substituível. 

► Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local 
todo material que possa causar princípio de incêndio. 

► Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios descritos acima. 

► Métodos para limpeza: colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações 
locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes. 

► Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos 
pluviais e efluentes. 

 
7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

► Manipulação: 

► Recomendações técnicas: o produto está pronto para o uso em seringas contendo 30g. Para aplicar, retirar 
a tampa, apertar delicadamente o êmbolo e aguardar até a saída do produto. Colocar pequenos filetes nos 
locais mais acessíveis às baratas. Dosagem recomendada: 0,5 g/m2 Blatella germanica; 2,0g/m2 
Periplaneta americana. 

● Locais de aplicação: cozinhas, despensas, banheiros, porões, garagens, etc. Aplique preferencialmente 
em frestas, fendas, rachaduras, divisórias, caixas de força, instalações elétricas e eletrônicas, embaixo 
de pias, fogões e geladeiras. 

► Precauções para manuseio seguro: o produto destina-se a utilização pelo consumidor final. Não entrar 
em contato direto com o produto. Não colocar o produto em utensílio para uso alimentar. Não fumar ou 
comer durante a aplicação. Só utilizar o produto em lugar de difícil acesso a crianças e animais. Aplicar 
somente a dose recomendada. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o 
trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha. 

► Armazenamento: 

► Medidas técnicas apropriadas: Manter o produto na embalagem original. 

► Condições adequadas de armazenamento: manter o recipiente fechado, em local ventilado, ao abrigo da 
luz, calor e umidade. Armazenar longe dos alimentos e bebidas, inclusive os destinados para animais. 
Trancar o local evitando acesso de pessoas não autorizadas e crianças. 
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8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

► Medidas de controle de engenharia: não aplicável uma vez que o produto destina-se a utilização pelo consumidor 
final.  

► Equipamentos de proteção individual: 

A utilização adequada do produto não implica na necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, 
além de luvas de borracha, no entanto em caso de exposição excessiva (derramamento / vazamento ou incêndio), 
optar por: 

● Proteção respiratória: utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico ou máscara de 
borracha ou silicone com filtro para pesticidas. 

● Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável. 

● Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança para produtos químicos. 

● Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão de mangas compridas impermeáveis e botas de PVC. 

Precauções Especiais: manter os equipamentos de proteção individual devidamente limpos e em condições adequadas 
de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos 
danificados. 

Medidas de higiene: tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas 
separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. 

► Parâmetros de controle específicos: 

Limite de exposição ocupacional: não estabelecido 

Índice biológico máximo permitido: não estabelecido 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

► Estado físico: líquido 

► Forma: gel 

► Cor: marrom 

► Odor: levemente adocicado 

► pH: não determinado 

► Ponto de fusão: não determinado. 

► Ponto de fulgor: não determinado 

► Ponto de ebulição: não determinado 

► Limites de explosividade superior /inferior: o produto não é explosivo 

► Pressão de vapor: < 0,1 mm/Hg 

► Solubilidade: solúvel em acetona, cloreto de metila, clorobenzeno 

► Densidade: 1,3 g/cm3 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

► Estabilidade: estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem. 

► Reações perigosas: subprodutos da combustão: fumos tóxicos e irritantes. O ativo decompõe-se a 203º C. 

► Produtos perigosos de decomposição: a decomposição térmica pode liberar fumos tóxicos e irritantes. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

► DL50 dérmica em ratos: > 2.000 mg/Kg 

► DL50 oral em ratos: > 2.000 mg/kg 

► Irritabilidade dérmica em coelhos: não irritante 

► Irritabilidade ocular em coelhos: não irritante 

► Sensibilidade cutânea em cobaias: não sensibilizante 

► Mutagenicidade: não mutagênico 

► Carcinogenicidade: não carcinogênico para seres humanos 

► Teratogenicidade: não teratogênico para seres humanos 

► Efeitos na reprodução: sem efeitos reprodutivos para seres humanos 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

► Persistência / degradabilidade: o ingrediente ativo possui persistência curta no ambiente. 

► Ecotoxicidade:  

Toxicidade para peixes: altamente tóxico para peixes (Extoxnet) 

Toxicidade para aves: praticamente não tóxico para aves (Extoxnet) 

Toxicidade para abelhas: não tóxico para abelhas (Extoxnet) 
 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

► Produto: A desativação do produto é de responsabilidade do fornecedor, desta forma, produtos com validade 
vencida devem ser encaminhados ao mesmo, para desativação e destinação apropriada de acordo com a política 
interna do fornecedor. 

► Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens 
originais adequadamente fechadas, para posterior devolução ao fornecedor. 

► Embalagem usada: Após a utilização do produto, descartar a embalagem em lixo comum ou incinerar em 
incinerador licenciado pelo órgão ambiental estadual ou municipal. Não contaminar coleções de água com sobras 
do produto. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que 
obedecidas às legislações pertinentes. 

 
14. TRANSPORTE 

► Regulamentações nacionais e internacionais:  

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS. 

 
15. REGULAMENTAÇÃO 

► Informações sobre risco e segurança conforme escritas no rótulo: 

S2 Manter fora do alcance de crianças. 

S3 Manter em lugar fresco. 

S20 Quando estiver usando, não comer ou beber. 

S21 Quando estiver usando, não fumar. 
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S26 Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente e procure um médico.  

S28 Depois do contato com a pele, lavar imediatamente com bastante espuma de sabão.  

S45 Em caso de acidente ou se você não está se sentindo bem, procurar conselho de um médico imediatamente 
(mostrar a etiqueta do produto se possível). 

S49 Manter apenas no recipiente original.  

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

“As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para 
o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros 
usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário". 
 


