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1-NOME COMERCIAL: DDVP 1000CE ROGAMA 
 
 2-Composição 
 Diclorvos..............................................1000g/L 
 
Nome Químico: fosfato de 0,0-dimetil-2-2 dichlorovinil 
 
3-Fórmula Empírica: C4H7CL2O4P 
 
4-Formulação: Concentrado Emulsionável 
 
5-Toxicologia:  
DL50 aguda oral para ratos: 50mg/Kg 
DL50 aguda dermal para ratos: 300mg/Kg 
 
6-Mecanismo de Ação: 
O Diclorvos ( DDVP ), age por contato; ingestão e fumigação. 
Como todo inseticida do Grupo organofosforado, o diclorvos liga-se 
ao centro esterásico da acetilcolinesterase ( AChE ), 
impossibilitando-a de exercer sua função, ou seja, hidrólise do 
neurotransmissor acetilcolina ( ACh ), em colina e ácido acético. 
Nos insetos, interfere com a transmissão dos impulsos nervosos, 
levando-os à paralisia e morte. 
 
7- Indicações de uso: 
DDVP 1000CE é um inseticida com alto efeito de choque, indicado 
no combate de  baratas, pulgas, percevejos, traças, brocas, 
formigas doceiras, outros. 
 
8-Modo de Usar: 
Inspecionar Previamente o(s) local(is) a serem tratados. 
Após a preparação da calda, na diluição conforme a tabela abaixo, 
proceder cobertura uniforme das superfícies a serem tratadas 
utilizando pulverizador manual manual ou motorizado equipado 
com bico leque ( defletor plano ) ou cone vazio. Manter o bico 
distante aproximadamente 45 cm da superfície. 
Nas aplicações em frestas, fendas, rachaduras, e outros 
esconderijos, utilizar pulverizador manual equipado com bico 
“agulha”, que produza um jato único. Aplicar a calda até certificar-
se que toda a superfície tenha sido umedecida. 
 

Dosagens 

Pragas Pulverização 
Isoladamente 

Pulverização 
Associada a 
piretroide 

Baratas, moscas, 
pulgas, formigas, 
mosquitos, 
aranhas, etc. 

50 a 100 
mL/10Litros água 

50 a 100 
mL/10Litros água 

Termonebulização 
Área Interna 

Termonebulização 
Área Externa 

Insetos rasteiros, 
voadores e pragas 
de produtos 
estocados. 

 10mL/1L de óleo 
mineral/100m3 

100mL/1L de óleo/ 
1ha = 10.000m2 

 
9-Precauções: 
• Conservar o produto longe  do alcance de crianças e animais. 
• Manter o produto na embalagem original. 
• Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha,  plantas e 

aquários. 
• Utilizar sempre os EPIs, tais como: luvas, macacão, bonés, 

óculos e máscaras de proteção. 
• Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. 
• Não fumar durante a aplicação. 
• Não reutilizar as embalagens vazias. 
• Em casos de contato direto com o produto, lavar as partes 

atingidas com água e sabão. 
• Em caso de contato com os olhos lavar com água corrente em 

abundância. 

• Se inalado em excesso, remover a pessoa para um local 
ventilado. 

• Caso suspeito de intoxicação (por ingestão, contato, inalação) 
procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde levando 
a embalagem ou rótulo do produto. 

 
10-Sinais e Sintomas de Intoxicação: 
Tontura, dores de cabeça, náuseas, espasmos intestinais, vômitos, 
diarréia, contração das pupilas,dificuldade de respiração, forte 
transpiração. 
 
11-Vazamento acidental: 
Isolar a área: usar equipamentos de proteção individual (óculos de 
proteção luvas, avental de PVC, botas de borracha e máscaras 
apropriadas). Absorver o produto com material inerte, tais como, 
terra, areia, caulim e pano, recolhidos para área de descarte de lixo 
químico. 
 
12-Método para desativação; 
Incineração a 900ºC ou neutralização com cal virgem, hidratada ou 
carbonato de sódio a 10-20%. 
 
13-Descarte de Embalagens: 
As embalagens deverão ser submetidas ao processo de tríplice 
lavagem e descartadas conforme legislação Estadual e Federal 
especifica. 
 
14-Primeiros Socorros: 
Instalação: remover a vítima para local arejado. 
Contato com a pele: remover vestes e sapatos contaminados.Lavar 
as partes contaminadas com água e sabão em abundancia. 
Contato com os olhos: lavar com água corrente em abundancia por 
15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente. 
Ingestão: NÃO PROVOQUE VÔMITO. 
Consulte um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou 
receituário agronômico do produto. 
 
15-INDICAÇÕES PARA O MÉDICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Técnico: Walter Luiz Vieira de Carvalho CRQ 04331136 4a 
região 
  Registro no M.S. 3.0425.0028.007-1 
  AUP: 3595/2002 
 
Fabricado por: 
ROGAMA INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964, Distrito Industrial, 
Cep: 12420-010 Pindamonhangaba – SP. 
CNPJ: 90.821.554/0003-04 Indústria Brasileira 
Site: www.rogama.com.br     e-mail: rogama@rogama.com.br  
SAC: (12) 3642-6889 
 

 
 

Grupo Químico: Organofosforado 
Nome Comum: Diclóvos (DDVP) 
Ação Tóxica: Inibição de Colinesterases 
Antídoto/Tratamento: Atropina, oximas e tratamento 
sintomático. 
Fone de Emergência: Toxiclin 0800 014 11 49 
 


