
 
 
 
Nome Comercial:  RAINHA VERDE S® 
Marca de: Tecnocell Agroflorestal Ltda.  
Nº de Registro no M.S./ANVISA: 3.1704.0034.001-5  
 
Nome Comum:  Sulfluramida 
Nome Químico:  (IUPAC): N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide 
Grupo Químico: Sulfonamida fluoroalifática 
Classe: Isca formicida / Inseticida 
 
Composição                                                                                   %p/p    
N-etilperfluroctano  Sulfonamida......................................................0,01  
Atrativos, emoliente, corante, q.s.p...............................................100,00 
 
Características Físico/Químicas: (produto formulado) 
 
Cor............................................Verde escuro 
Aparência..................................Grânulos peletizados, sólidos. 
Odor..........................................Característico de polpa cítrica 
Densidade.................................0,75 kg/l 
pH.............................................5,72+ 0,04 
Ponto de fusão..........................86,1ºC (Ingrediente ativo) 
Explosividade............................Não explosivo 
 
Fórmula Estrutural:  (ingrediente ativo) 

 
 
Nº C.A.S – 4151-50-2 
 
Fórmula Empírica:  (ingrediente ativo) 
C10H6F17NO2S 
 
Toxicologia: (produto formulado) 
DL50 oral aguda em ratos ............................>2000 mg/kg P.V. 
 
Toxicologia: (produto técnico) 
DL50 oral aguda em ratos ........................... > 500 mg/kg P.V. 
 
Mecanismos de Ação:   
 
• Desacoplador do sistema energético com perda de ATP, e  

conseqüente falência energética da praga alvo ocasionando 
inatividade, paralisia e morte. 

 
Recomendações de Uso:   
 
Recomendado para controle de formigas cortadeiras em áreas de 
jardins e próximo a residências. 
 

Modo de Usar: 
 
Aplicar Rainha Verde S, diretamente da embalagem, sem contato 
manual, ao longo do carreiro de formigas, usando 10g por metro 
quadrado. Não aplicar em dias de chuva ou muito úmidos. Aplicar em 
locais secos. 
As iscas de Rainha Verde S serão carregadas pelas formigas, para 
seu habitat,  onde o produto exercerá seu controle.  
Rainha Verde S destina-se para aplicação em jardins residenciais, no 
combate de formigas. 
 
Restrições de Uso: 
 
Não aplicar o produto em dias chuvosos ou excessivamente úmidos. 
Não devem permanecer no local de aplicação pessoas que não 
estejam diretamente envolvidas nas aplicações. 
 
 

  
 
 
Precauções: 
 
• Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários; 
• Não aplicar em hortas e pomares; 
• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou 

Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto; 
• Não reutilizar as embalagens vazias; 
• Manter o produto na embalagem original; 
• Em caso de contato direto com o produto, lave a parte atingida com 

água e sabão; 
• Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; 
• CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS; 
• Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas não 

envolvidas na aplicação ou animais domésticos; 
• Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar; 
• Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. 

Meio-Ambiente, onde são colocadas as embalagens vazias para a 
desativação e o descarte; 

• O descarte da embalagem deve ser feito de acordo com a legislação 
Municipal, Estadual e Federal. 

 
Primeiros Socorros:   
 

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com 
água e sabão. 
Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em 
abundância. 
Em caso de ingestão recente e pessoa consciente, não  provoque o 
vômito . 
Se inalado em excesso remover a pessoa para local arejado e 
ventilado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentações: 
 

• Caixa c/ 0,5 Kg (10 saches de 50g) 
• Caixa Despacho 20 x 0,5 Kg = 10 kg 

 
Pragas Controladas: 
 

• Formigas cortadeiras (gênero Atta ou Acromirmex) em áreas 
de jardins e próximo a residências. 

 
 
FABRICANTE E REGISTRANTE: 
Tecnocell Agroflorestal Ltda. 
Rua dos Tucanos, 535 - Parque Industrial Carapicuíba 
Carapicuíba – SP – CEP 06330-281 
Fone/fax: (11) 4186-1433 
vendas@tecnocellagro.com.br 
comercial@tecnocellagro.com.br 
CNPJ: 61.004.818/0001-77 
Indústria Brasileira 
 
 
 

 
RAINHA VERDE S ®  é marca registrada de: 

Tecnocell Agroflorestal Ltda. 
Carapicuíba – São Paulo – Brasil 

 
 

 

 
 
 
Nome comum:  Sulfluramida 
Grupo químico : Sulfonamida fluoroalifática    
Ação tóxica : Desacoplador do sistema energético com   
                      perda de ATP. 
Antídoto / Tratamento : Não há antídoto específico /  
                                       Tratamento sintomático 
Telefone de emergência: (11) 4186-1433   
C.C.I. de SP:  (11) 5012-5311/ (11) 5011-5111 R: 251 

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:  

FICHA TÉCNICA 


