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Esta FISPQ está de acordo com os padrões e exigências regulatórias do Brasil, e pode não estar de acordo com as 
exigências regulatórias de outros países. 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto : Lannate BR 

Outros nomes : DPX-X1179 

FISPQ:  FQ.028/02-08_DP_AG 

METHOMYL (S-methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate)  
 
Recomendações e restrições de uso do produto químico 

Usos recomendados : Inseticida  
Detalhes do fabricante ou do fornecedor 

Companhia : DuPont do Brasil S.A. 

Endereço : Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville 

Barueri - São Paulo 

CEP 06454-080 

Brasil 

Telefone : 0800 772 2492 

 
 
Número do telefone de 
emergência  

:  0800 772 2492 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Categoria de risco do produto 

Líquidos inflamáveis Categoria 3  

Toxicidade aguda (Oral) Categoria 3  

Toxicidade aguda (Inalação) Categoria 3  

Irritação nos olhos Categoria 2A  

Toxicidade aguda em meio 

aquático 

Categoria 1  

Toxicidade crônica em meio 

aquático 

Categoria 1  
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Conteúdo do rótulo 

Pictograma : 

               

      
Palavra de advertência : Perigo  
Advertência dos perigos : Líquidos e vapores inflamáveis.  

Tóxico se ingerido ou inalado.  
Provoca irritação ocular grave.  
Muito tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados.  
 
 

 
Prevenção de medidas 

perigosas 

: Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de superfícies quentes. 

- Não fumar. 

Não deixe entrar em contato com a água. 

Aterre e vincule o recipiente e equipamento de recepção. 

Usar equipamento elétrico/ ventilação/ iluminação à prova de explosão. 

Use ferramentas que não produzam faíscas. 

Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas. 

Usar luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção para os olhos/ proteção 

para o rosto 

Não comer, beber ou fumar ao usar este produto. 

Evitar a respiração de poeira/ fumaça/ gás/ névoa/ vapor/ borrifo. 

Usar apenas ao ar livre ou em áreas bem ventiladas. 

Evitar a liberação no ambiente. 

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente 

toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha. 

Em caso de incêndio: utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, 

produto químico seco ou dióxido de carbono para a extinção. 

SE INGERIDO: Chamar imediatamente o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou um 

médico. 
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Lavar a boca. 

SE INALADO: Remover a vítima para um ambiente de ar puro e permanecer 

em repouso em uma posição confortável para respirar. 

Chamar o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou um médico. 

SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Remover as lentes de contato, se presentes e de fácil remoção. Continue 

enxagüando. 

Se a irritação dos olhos persistir: Consultar um médico. 

Tratamento específico (consulte instruções complementares de primeiros 

socorros neste rótulo). 

Recolher o derramamento. 

Armazenar em local bem ventilado. Conservar o recipiente bem fechado. 

Armazenar fechado à chave. 

Descartar o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento de 

resíduos.  
 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Natureza quimica : Mistura 

 
Componentes  

Nome químico Nº CAS Concentração  

Metomil 16752-77-5 20 - 30 % 

Etanol 64-17-5 40 - 50 % 

Outros ingredientes 
 

30 - 40 % 

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

Tenha a embalagem ou o rótulo do produto em mãos ao entrar em contato com um centro de controle de 
envenenamentos ou com um médico, ou mesmo ao buscar atendimento.  

Medidas de primeiros socorros para diferentes métodos de exposição 

Inalação : Levar a pessoa para o ar puro e chamar o médico se os sinais ou sintomas 

continuarem.  

 
Contato com a pele : Retirar a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com muita 

água e sabão. Consultar o médico imediatamente se a irritação persistir.  

 
Contato com os olhos : Segure a pálpebra e lave os olhos com muita água no mínimo durante 15 

minutos e chame o médico. Caso a vítima esteja usando lentes de contato, 

remova-as após os primeiros 5 minutos, e continue enxaguando os olhos. Se a 

irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.  
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Ingestão : Lave a boca com água corrente. Não provocar vômitos. Se estiver consciente, 

dar 2 copos de água. Chamar o médico imediatamente. Se a pessoa ao vomitar 

estiver deitada de costas, vire-a de lado. Nunca dar nada pela boca a uma 

pessoa inconsciente.  

 
Sintomas e riscos principais : O envenenamento produz efeitos associados com a atividade anticolinesterase 

que podem incluir os sintomas seguintes: 

Debilidade, Visão desfocada, Náusea, Dor de cabeça, Dor abdominal, 

indisposição no tórax, contração das pupilas, pulsação fraca, transpiração, 

contração muscular  
 
Proteção dos prestadores 

de primeiros socorros 

: Este produto é um inseticida de carbamato capaz de inibir a colinesterase. 

O tratamento com morfina é contraindicado.  
 
Indicações para o médico : Administre sulfato de atropina como antídoto até atingir a atropinização 

completa. 

Entretanto, em caso de exposição a combinações do metomil com inseticidas 

organofosforados, o cloreto de pralidoxima (administração i.v. lenta de 1-2 g) 

pode ser usado, conforme necessário, para complementar o tratamento com 

sulfato de atropina descrito anteriormente. 

Pode ser necessária respiração artificial e/ou oxigênio.  
 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios adequados de 

extinção 

: Substância química seca, Dióxido de carbono (CO2), Aspersão de água, 

Espuma resistente ao álcool 

Agentes de extinção inadequados: 

NÃO USE jatos de água.  

 
Riscos específicos : Vapores liberados mediante aquecimento podem forma misturas explosivas 

com o ar. A combustão provoca vapores tóxicos e perigosos.  

 

 

 
Procedimentos específicos 

de combate de incêndio 

: Evacue o local e mantenha as pessoas fora do raio de ação de fogo. Quando 

possível, corte a fonte de combustível, sem se arriscar. Cerque a área com 

diques para prevenir o escoamento residual e a contaminação das fontes de 

água. Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com 

a água de combate a incêndios. Não deixar a água usada para apagar o 

incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.  
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Equipamento especial de 

proteção para o pessoal 

destacado para o combate 

a incêndios 

: Use equipamentos de respiração com suprimento de oxigênio incorporado 

(SCBA). Use equipamento completo de proteção.  

 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções individuais : Retirar todas as fontes de ignição. Afastar as pessoas e mantê-las numa 

direção contrária ao vento em relação ao derramamento. Usar equipamento 

pessoal de proteção. Usar proteção respiratória.  

Fazer a disposição do produto de acordo com a legislação local.  

 
Precauções ambientais : Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores. Evite 

a entrada no encanamento de esgoto, em correntes de água ou em áreas 

rebaixadas. Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto 

sanitário. Limpar os solos contaminados e os objetos cuidadosamente, 

observando os regulamentos relativos ao meio ambiente.  

 
Métodos de limpeza : Contenha vazamentos usando barricadas. Evitar dispersão ou derramamento 

posteriores. Embeber com material absorvente inerte. Remover com pá para 

um recipiente adequado. Nunca devolva ao recipiente para reutilização. 

Enxágue com água e detergente para eliminar totalmente a substância. Se a 

área de derramamento estiver em terreno próximo de árvores ou plantas, 

remover 5 cm da camada do solo superficial depois da limpeza inicial.  

 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio 
Medidas 

técnicas/Precauções 

: Não existem informações disponíveis. 

 
Precauções para 

manuseio seguro 

: Guardar longe de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.  

 
 

Armazenagem 
Condições adequadas 

de armazenamento  

: Ao armazenar, não contamine água, outros pesticidas, fertilizantes, alimentos 

ou rações. Armazenar no recipiente original. Guardar o recipiente 

hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado. Manter fechado ou 

numa área acessível só a pessoas qualificadas ou autorizadas. Manter fora do 

alcance de crianças.  
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Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante o uso. Lavar as mãos e o rosto antes de 

interrupções do trabalho e após manusear o produto. Para proteção ambiental, 

remova e lave todos os equipamentos de proteção contaminados antes de 

reutilizá-los.  

 
 

8. MEDIDAS DE PREVENCÃO DE EXPOSIÇÃO 

Medidas de planejamento : Assegurar ventilação adequada.  

 
Parâmetros de controle 

 
Etanol 
OEL (Brasil) 780 ppm     1,480 mg/m3     Até 48 horas/semana 

TLV (ACGIH) 1,000 ppm     Limite de exposição de curto prazo 

AEL * (DuPont) 1,000 ppm     8 e 12 h TWA 

 
Metomil 
TLV (ACGIH) 0.2 mg/m3     média de 8 horas, ponderada de tempo     Fração e 

vapor inaláveis 
 
Perigo de absorção cutânea 

 
 
Índices de Exposição Biológica  
 
 

Metomil 

BEI (Brasil)  Acetil-Colinesterase 
Eritrocitária/Sangue 
Momento de amostragem 'não crítico': 
pode ser feita em qualquer dia e 
horário, desde que o trabalhador 
esteja em trabalho contínuo nas 
últimas 4 (quatro) semanas sem 
afastamento maior que 4 (quatro) dias 

BEI (Brasil)  Colinesterase Plasmática/Sangue 
Momento de amostragem 'não crítico': 
pode ser feita em qualquer dia e 
horário, desde que o trabalhador 
esteja em trabalho contínuo nas 
últimas 4 (quatro) semanas sem 
afastamento maior que 4 (quatro) dias 

BEI (Brasil)  Colinesterase Eritrocitária e 
plasmática/sangue total 
Momento de amostragem 'não crítico': 
pode ser feita em qualquer dia e 
horário, desde que o trabalhador 
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esteja em trabalho contínuo nas 
últimas 4 (quatro) semanas sem 
afastamento maior que 4 (quatro) dias 

BEI (ACGIH) 70 Atividade da Acetilcolinesterase/Nas 
células vermelhas do sangue 
Fim do turno 

BEI (ACGIH) 60 Atividade de Butirilcolinesterase/Em 
soro ou plasma 
Fim do turno 

    

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Proteção respiratória : Quando houver risco de exposição a quantidades excessivas do produto em 

suspensão no ar, use equipamentos de proteção respiratória com cartuchos 

para poeira/névoa.  

 

Proteção das mãos : Materiais: Luvas impermeáveis 

 

 

Proteção dos olhos : Óculos de proteção  
Proteção do corpo e da pele : Roupa com mangas compridas, Botas e avental resistentes a solventes  
Medidas gerais de 

protecção 

 

: Deve haver chuveiros de segurança e lava-olhos disponíveis.  

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Aparência ( Estado Físico, Forma, Cor, etc.) 

 
Estado físico : líquido 

 
Forma : líquido 

 
Cor : âmbar 

 
Odor : dados não disponíveis 

 
Limite de odor : dados não disponíveis 

 
pH : 6.3  (20 °C) 

(como solução aquosa) 
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Ponto de fusão/congelamento 

Ponto/intervalo de fusão : 77 °C 

(para um componente desta mistura) 

 
Ponto/intervalo de ebulição 

dados não disponíveis 
 

Inflamabilidade (sólido, gás) : dados não disponíveis 

 
Ponto de inflamação : 30.3 °C 

 
Velocidade de evaporação : dados não disponíveis 

 
Temperatura de 

decomposição 

:  A decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes. 

 
Temperatura de auto-ignição : dados não disponíveis 

 
Limites de explosividade 

Limite superior de 

explosividade 

: dados não disponíveis 

 
Limite inferior de 

explosividade 

: dados não disponíveis 

 
Pressão do vapor : dados não disponíveis 

 

 
Densidade do vapor : dados não disponíveis 

 
Densidade 

Densidade : 0.9573 g/cm3 (20 °C) 

 
 
Solubilidade 

 
Solubilidade em água :  (30 °C) solúvel 

 
Solubilidade em outros 

solventes 

: dados não disponíveis 

 
Coeficiente de partição (n-

octanol/água) 

 

: dados não disponíveis 
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Índice de Volatilidade : dados não disponíveis 

 
Viscosidade, dinâmica : dados não disponíveis 

 
Viscosidade, cinemática : dados não disponíveis 

 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade : Não existem informações disponíveis. 

 
Estabilidade : Não existem informações disponíveis. 

 
Sob condições específicas 

pode gerar reações 

perigosas 

: Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.  

 
Condições a serem 

evitadas 

: Nenhuma razoavelmente previsível.  

 

Materiais a serem evitados : Bases fortes 

 
Produtos de decomposição 

perigosa 

: Sofre decomposição sob calor., Produtos perigosos resultantes da 

decomposição térmica:, Óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio (NOx), Cianeto 

de hidrogênio (ácido cianídrico), Metil isocianato 

 

 
 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda : Lannate BR: 

 

Oral:  DL50/ratazana fêmea: 25 mg/kg 

 

Inalação:  CL50/4 h/ratazana : 0.71 mg/l 

 

Dérmico:  DL50/ratazana : > 4,000 mg/kg 

 

 

Corrosão/irritação da pele 

 

: Lannate BR: 

 

Espécie: coelho 

Resultado: Não provoca irritação na pele 

 

 

Graves danos aos : Lannate BR: 
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olhos/irritação dos olhos 

 

 

Espécie: coelho 

Resultado: Ligeira irritação nos olhos 

 

 

Sensibilização respiratória / 

Sensibilização da pele 

: Lannate BR: 

 

Espécie: cobaia 

Resultado: Testes em animais não demonstraram sensibilização após contato 

pela pele. 

 

 

Mutagenicidade 

 

: Metomil: 

 

Testes feitos com animais não demonstraram efeitos mutagênicos. Testes em 

bactérias ou células de mamíferos não revelaram efeitos mutagênicos.  

 

Etanol: 

 

Testes feitos com animais não demonstraram efeitos mutagênicos. Testes em 

bactérias ou células de mamíferos não revelaram efeitos mutagênicos.  

 

 

Carcinogenicidade 

 

: Metomil: 

 

Testes feitos com animais não demonstraram efeitos carcinogênicos.  

 

Etanol: 

 

Nenhuma evidência de carcinogenicidade em estudos com animais. No geral, 

as evidências indicam que a substância não é carcinogênica.  

 

 

Toxicidade na reprodução : Metomil: 

 

Nenhuma toxicidade para reprodução Teste em animais não demonstraram 

toxicidade reprodutiva. Sem efeitos na amamentação  

Teste em animais não demonstraram nenhum tipo de toxicidade de 

desenvolvimento.  

 

Etanol: 

 

Nenhuma toxicidade para reprodução As evidências sugerem que a substância 
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não apresenta toxicidade reprodutiva em animais.  

As evidências sugerem que a substância não apresenta toxicidade de 

desenvolvimento em animais.  

 

 

 
Toxicidade sistêmica de 
órgão-alvo específico - 
exposição única 

: dados não disponíveis 

 
Toxicidade sistêmica de 
órgão-alvo específico - 
exposição repetida 

: dados não disponíveis 

 
Toxicidade por aspiração : dados não disponíveis 

 
Outros : Metomil: 

 

Toxicidade em dosagem repetitiva: Ingestão, ratazana 24 Months  

Não foram observados efeitos toxicológicos que justifiquem classificação para 

órgãos-alvo que estejam abaixo dos valores de referência recomendados para 

a classificação., hematologia alterada 

 

Etanol: 

 

Toxicidade em dosagem repetitiva: Ingestão, NOEL: rato 90 d  17,000 mg/kg    

Diretrizes para o teste 408 da OECD 

Não foram identificados efeitos tóxicos significativos. 

Toxicidade em dosagem repetitiva: Inalação, NOEL: ratazana 28 d   11.5 mg/l   

Não foram identificados efeitos tóxicos significativos. 

 

 

 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos da ecotoxicidade 
Toxicidade para os 

peixes 

:  Metomil: 

 

CL50/96 h/Lepomis macrochirus (Peixe-lua): 0.63 mg/l  

 

NOEC/35 d/Pimephales promelas (vairão gordo): 0.073 mg/l  

 

Etanol: 
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CL50/96 h/Pimephales promelas (vairão gordo): 14,200 mg/l  

 

NOEC/30 d/Peixes (espécies não identificadas): 245 mg/l  

 

 

Outros  : Metomil: 

 

CE50/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): > 100 mg/l  

NOEC/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): 100 mg/l  

CE50/48 h/Daphnia magna: 0.0088 mg/l  

CE50/48 h/Daphnia magna: 0.017 mg/l  

NOEC/21 d/Daphnia magna: 0.0016 mg/l  

 

Etanol: 

 

CE50r/72 h/Algas: 275 mg/l  

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD 

NOEC/5 d/Algas: 3,240 mg/l  

CE50/48 h/Ceriodafnia Dubia (mosca d´água): 5,012 mg/l  

 

Persistência e 

degradabilidade 

 

: dados não disponíveis 

Bioacumulação : Lannate BR: 

 

Esta substância não é considerada muito persistente nem muito bioacumulativa 

(vPvB).   

 

Mobilidade no solo : dados não disponíveis 

 
Outros efeitos adversos : Lannate BR: 

 

Riscos ambientais Muito tóxico para abelhas.  

 

 
 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
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Métodos de disposição de 

resíduos 

: Descartar de acordo com a regulamentação local e nacional. Enxágue o 

recipiente três vezes (ou equivalente). Não descarregar em águas superficiais 

ou no sistema de esgoto sanitário. Consulte o rótulo do produto para obter 

instruções.  Consulte os regulamentos federais, estaduais e municipais 

aplicáveis, bem como os padrões da indústria.  

 

 
 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
 

ANTT 
 

N° ONU : 2991 

Nome de embarque correto : PESTICIDA À BASE DE CARBAMATOS, LÍQUIDO, TÓXICO, 

INFLAMÁVEL 

  (Metomil, Etanol) 

Classe : 6.1 (3) 

Grupo de embalagem : II 

IMDG 
 

N° ONU : 2991 

Nome de embarque correto : CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

  (Metomil, Etanol) 

Classe : 6.1 (3) 

Grupo de embalagem : II 

Poluente marinho : sim (Metomil, Etanol) 

 
IATA_C 

 

N° ONU : 2991 

Nome de embarque correto : CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

  (Metomil, Etanol) 

Classe : 6.1 (3) 

Grupo de embalagem : II 

 
Matérias que necessitam 

de atenção para o 

transporte 

: Não existem informações disponíveis.  

 
 
 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 

Consulte a seção 2 desta FISPQ para classificação de acordo com o GHS. 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de emissão : 30/03/2020 
Data da revisão : 30/03/2020 

As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança estão corretas de acordo com nosso melhor 
julgamento e conhecimento na data da publicação. As informações fornecidas são elaboradas na forma de 
orientações para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação segura, e 
não devem ser consideradas como garantias ou especificações de qualidade. As informações acima referem-se 
apenas aos materiais específicos designados neste documento, e podem não ser válidas em caso de uso 
desses materiais em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, ou caso o material seja 
alterado ou processado de forma não especificada no texto. 


