
        

                                                     FICHA DE EMERGÊNCIA                                               

        ATTA-KILL Ind. e Com. de                                           Nome apropriado para embarque                              

        Defensivos Agrícolas Ltda.                                             MIREX-S2 (SULFLURAMIDA)                                
                              MIREX-SD (SULFLURAMIDA)                                
                           (Sulfonamida Fluoroalifática)                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
         

       Aspectos:                       Granulado de cor marrom escura 
      EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:  macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetor e  
                                                                                                                   máscara com filtros. 

                                                                                                        RISCOS 
      Fogo:                               Não inflamável, se submetido a fogo pode ocorrer formação de Fluoreto de Hidrogênio (HF). 
      Saúde:                             Tóxico por ingestão. DL 50 oral (ratos) > 2000 mg/Kg  - Classificação toxicológica V – Categoria 5 – Produto                               
I                                              Improvável de Causar Dano Agudo 
      Meio-ambiente:               Não lave as embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água. Insolúvel  
                                               em água. 

                                                                                      EM CASO DE ACIDENTE 
      Vazamento :                    Isole e sinalize a área contaminada. Utilize o Equipamento de Proteção Individual - EPI: macacão impermeável,            
luv                                           luvas s e botas de borracha, óculos protetor e máscara com filtros. Recolher o material derramado com auxílio de  
                                               uma pá e colocar em recipiente lacrado e identificado devidamente.   

-  Fogo:                               O produto não é inflamável. Mantenha as pessoas curiosas ou mal informadas longe e fora do local                                                                                                                 
o                                           do acidente, evitando a inalação de qualquer fumaça ou gás existente. Use extintores de água em forma de                                  
n                                           neblina, CO2 ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. 

-  Poluição:                         Em caso de derrame em piso pavimentado: recolher o material derramado com auxílio de uma pá e colocar  
-                                           em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado.  
-                                           Contatar o  registrante para devolução e destinação final. Em caso de derrame no solo: retirar as camadas de  
-                                           terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolher esse material e colocar em recipiente lacrado 

-                                            e identificado devidamente. Contatar o registrante para a devolução e destinação final. Em caso de derrame em                        
c                                               corpos d'água: interromper imediatamente a captação para consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental 
-                                           mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das 
-                                           proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade de produto envolvido. 

-                                           A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação,  

-                                           equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente. 
    

    Envolvimento de          Procure imediatamente um serviço de emergência, levando a embalagem, o rótulo, a bula, o folheto informativo ou 

     Pessoas:                    o receituário agronômico do produto. 
I                                           Ingestão: Se engolir o produto, não provoque vômito, exceto quando houver indicação médica. Caso o vômito 
                               ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. 
                                            Olhos: Lave com água em abundância durante 15 minutos. 
                                            Pele: Lave com água e sabão em abundância. 
                                            Inalação: Procure local arejado. Se o acidentado parar de respirar, aplique imediatamente respiração artificial. 
              
    Informações ao            Classificação toxicológica V – Categoria 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo – Antídoto - Tratamento                                                           
S Médico :                           Sintomático. 

                                             Tratamento médico: As medidas abaixo relacionadas, especialmente aquelas voltadas para a adequada  

                                             oxigenação do intoxicado, devem ser implementadas concomitantemente ao tratamento medicamentoso e à  

                                             descontaminação. Descontaminação: visa limitar a absorção e os efeitos locais.  

                                             ADVERTÊNCIA: durante a descontaminação, usar luvas e avental impermeável. 

                                               Remover roupas e acessórios e lavar a pele (incluindo pregas, cavidades e orifícios) e cabelos com água fria  

                                               e abundante e sabão. Se houver exposição ocular, irrigar abundantemente com soro fisiológico ou água, por no 

                                               mínimo 15 minutos, evitando contato com a pele e mucosas. Fazer avaliação oftalmológica.  Em caso de ingestão 

                                               recente, proceder à lavagem gástrica. Administrar carvão ativado na proporção de 50 - 100 g em adultos e 25 – 50 

                                               g em crianças de 1 - 12 anos e 1 g/kg em menores de 1 ano, diluídos em água, na proporção de 30 g de carvão  

                                               ativado para 240 ml de água. Em caso de exposição respiratória, colocar a vítima em local ventilado. Caso seja  

                                               necessário, proceder a assistência respiratória. O tratamento é sintomático e de manutenção. 

      Contraindicações:         A indução do vômito é contraindicada em razão do risco de aspiração, porém se o vômito ocorrer                                  
on                                           espontaneamente não deve ser evitado.                                                                                                         

                                               Informações ao Motorista: 

      Observações :                Isolar a área afastando curioso. Sinalizar o local do acidente. Entregar a ficha de emergência aos 

                                               socorros públicos, assim que chegarem. Avisar imediatamente o transportador, o expedidor do  

                                               produto, o corpo de bombeiros e a polícia. 
 

Av: Roberto de Jesus Affonso, 69-  
II  Distrito Industrial - Araraquara/SP  
CEP: 14808-156                              
(16) 3322 2122 / 0800 771 4505 

“PRODUTO NÃO ENQUADRADO 
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR 
SOBRE TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS” 
(RESOLUÇÃO Nº 5232 DE 

14/12/16) 



       

          

Observação Importante: 
 

Os dados e informações aqui transcritos se revestem de caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé, e representam 
o que de melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, não significando, porém, que exaurem completamente o 
assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de 
sua responsabilidade, em qualquer fase do manuseio e transporte do produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o 
dispostos nos regulamentos governamentais existentes. 

 

ATTA-KILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – 0800 771 4505 

 
 

TELEFONE DE EMERGÊNCIA 
0 + OPERADORA + DDD + NÚMERO DO TELEFONE 

 
ESTADO 

 
DDD 

DEFESA CIVEL / BOMBEIROS POLÍCIA  ROD. 
ESTADUAL 

POLÍCIA ROD. 
FEDERAL 

ÓRGÃO DE 
MEIO AMBIENTE 

ACRE 68 3224-2240 / 3215-4700 3212-5300 3212-5300 3224-5694 
ALAGOAS 82 3315-2843 / 3315-2833 3315-4303 2122-1300 0800-082-1523 

AMAPÁ 96 409-9195 / 2101-2150 3212-1548 3225-9000 4009-9450 
AMAZONAS 92 3216-9382 / 3216-9376 3612-3125 2129-0570 3659-1828 

BAHIA 71 3371-9874 / 3116-6621 3117-8317 2101-2200 3118-4267 
CEARÁ 85 3101-4582 / 3101-2217 3383-1577 3474-6700 0800-275-2233 

DISTRITO FEDERAL 61 99427-5076 / 3901-2920 3910-1446 3395-9300 3214-5608 
ESPÍRITO SANTO 27 3194-3652 / 3194-3707 3322-8800 3212-6900 3636-2500 

GOIÁS 62 3201-2204 / 3201-2000 3295-3113 3216-8800 0800-646-2112 
MARANHÃO 98 3221-0864 / 3212-1521 3258-2272 3244-5390 3194-8900 

MATO GROSSO 65 3613-8400 / 3624-1823 3644-2211 3928-3000 0800-65-3838 
MATO GROSSO DO SUL 67 3318-1009 / 3318- 4544 3388-7700 3320-3600 3318-5002 

MINAS GERAIS 31 99818-2400 / 3915-7553 2123-1903 3064-5300 3915-1237 
 

PARÁ 
 

91 
 

4006-8301 / 4006-8377 
3258-9800/ 
3214-6300 

 
3282-9469 

 
3184-3413 

PARAÍBA 83 3218-4678 / 3218-5829 3218-5966 3533-4700 3218-5606 
PARANÁ 41 3281-2513 / 3351-2000 3273-6622 3536-1910 3213-3700 

PERNAMBUCO 81 3181-2490 / 3182-9197 3181-3620 3201-0700 3182-8800 
PIAUÍ 86 3211-2022 / 3216-1263 3221-4195 3302-6300 3216-2038 

RIO DE JANEIRO 21 2258-8868 / 2333-7909 3601-7010 3503-9000 2334-7911 
RIO GDE DO NORTE 84 3232-1762 / 3232-6871 3232-1511 3215-1500 3232-2400 

RIO GRANDE DO SUL 51 3221-7098 /3288-3175 3339-6799 3375-9700 3288-9457 
RONDÔNIA 69 3216-8959 / 3216-2100 3216-2109 3211-7800 0800-647-1150 
RORAIMA 95 2121-7610 / 2121-7601 3224-6575 3198-3450 2121-9152 

SANTA CATARINA 48 3664-7000 / 3251-9600 3271-2300 3251-3200 3665-4190 
SÂO PAULO 11 2193- 8888 / 3577- 9997 3327-2727 2795-2300 3133-4000 

SERGIPE 79 3179-3760 / 3179- 3608 3179-3567 2107-3900 3179-7300 
TOCANTINS 63 3218-4732 / 3218-2742 3031-1006 3215-9700 3218-2600 

BOMBEIROS: 193 / DEFESA CIVIL: 199  /  POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 191  /  SAMU: 192 
EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 

 


