FICHA DE EMERGÊNCIA
Nome Técnico:
Sulfluramida
Nome Comercial:
Formicida Dinagro-S

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS

Aspectos: Granulado marrom com cheiro característico de laranja.
EPI: camisa de manga comprida e calças compridas, ou macacão de mangas
compridas, luvas de proteção para produtos químicos, botas de borracha ou PVC, ou
calçado fechado, máscara para pó fino (classe P1), óculos de proteção.
RISCOS
FOGO: Não inflamável.
SAÚDE: Toxicidade muito baixa.
MEIO AMBIENTE: Degradável no solo, entre alguns dias e semanas.
EM CASOS DE ACIDENTE
VAZAMENTO:
Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar os curiosos.
Recolher o produto vazado com o auxílio de uma pá e colocar em embalagens adequadas, devidamente
lacradas. Evitar contaminação de fontes, lagos e rios.
Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou autoridades locais, Dinagro e a Transportadora.
FOGO:
Use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar
intoxicação. Resfriar o recipiente com água em forma de neblina, caso esteja exposto ao fogo.
POLUIÇÃO:
Evitar que o produto se acumule no meio ambiente ou que polua coleções de água.
Havendo contaminação de fontes, lagos ou rios, avisar as autoridades e pessoas residentes na área para
que não façam uso da água antes de descontaminação.
ENVOLVIMENTO DE PESSOAS:
Contato com os olhos: lavar imediatamente com água limpa e corrente, no mínimo por 15 minutos.
Procurar um oftalmologista.
Contato com a pele: lavar com água e sabão em abundância.
Inalação: procure um local arejado. Se o acidentado parar de respirar, aplique imediatamente respiração
artificial. Chame um médico.

Ingestão: não provoque vômito.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO:
Ingestão - SE CONSCIENTE: Não provocar vômitos.
- SE INCONSCIENTE: Não administrar nada via oral.
O produto apresenta baixa toxicidade. Não há antídoto específico. Tratamento sintomático.
NOME DO FABRICANTE:
DINAGRO AGROPECUÁRIA LTDA. – Rod. Anhanguera km 304 – Ribeirão Preto/SP

Tel.: 0XX16 36291110
TELEFONES ÚTEIS:
PRÓ-QUÍMICA/ABIQUIM: 0800118270 (Ligação gratuita)

TELEFONES ÚTEIS
REGIÃO

DEFESA CIVIL
BOMBEIROS

POLÍCIA
RODOVIÁRIA
FEDERAL

ORGÃO
DO MEIO
AMBIENTE
(68)32245497
(96)2141119
(92)6133080
(91)32245899
(69)32233607
(95)6239384
(63)8661482

NORTE
ACRE
AMAPÁ
AMAZONAS
PARÁ
RONDÔNIA
RORAIMA
TOCANTINS

(68)32243968
(96)2121230
(92)6222593
(91)40068387
(69)32165588
(95)6241522
(63)2182715

193
199
193
193
--193
190

--------------(96)2227626
(92)6486520
(91)32421800
----------------(95)6241162
(63)7141012

NORDESTE
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
RG do Norte
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA

(98)32121501
(96)2182022
(85)31014619
(84)2321769
(83)32184652
(81)34252490
(82)3152822
(79)32140008
(71)33716691

193
193
193
193
193
193
193
193
---

(98)32419867
(86)2331011
(85)329522
(84)2031550
(83)32311063
(81)34218013
(82)2310233
(79)31793151
(71)33019440

(98)32313070
(86)2332599
(85)31015544
(84)2322110
(83)32189208
(81)34416338
(82)2411912
(79)32271393
(71)32407913

SUDESTE
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
SÃO PAULO

(27)33826167
(31)33377085
(21)33994000
(11)21933888

199
193
193
193

(27)32356900
(31)33332999
(21)24716111
(11)69542049

(27)33241811
(31)32986200
(21)22706096
(11)30307000

SUL
PARANÁ
Santa Catarina
RG do Sul

(41)3502575
(48)2710945
(51)32689026

193
193
---

CENTRO-OESTE
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
GOIÁS
Distrito Federal

(67)3181102
(65)36134400
08006462112
(61)33632756

3424050
199
193
199

(41)2634730
(48)2241527
(51)33740340

(67)3619118
(65)36193064
(62)2953113
(61)34487791

(41)2133700
(48)2161700
(51)32251588

(67)3186000
(65)36137318
(62)2022780
(61)33161205

NÃO TRANSPORTAR COM ALIMENTOS, RAÇÕES OU MEDICAMENTOS , PESSOAS OU ANIMAIS

EM CASO DE ACIDENTE / VAZAMENTO
*Isolar a área e manter os curiosos afastados.
*Sinalizar o local do acidente. Manter guarda contra saques.
*Eliminar ou manter longe de todos os focos de ignição: cigarros, motores, lanternas etc.
*Atender as recomendações da Ficha de Emergência.
*Avisar imediatamente a polícia rodoviária, corpo de bombeiros, o transportador e o
embarcador.
*Entregar esta Ficha de Emergência ao serviço de socorro, para orientação.
No caso deste produto, avisar também:
DINAGRO AGROPECUÁRIA LTDA.
FONES: 0XX 16 36291110
RIBEIRÃO PRETO-SP

