
FICHA DE EMERGÊNCIA

FMC Química do Brasil Ltda.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25-DI/3-Uberaba-
MG - Tel: (34) 3319 3019  

TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
0800 343545

Nome Técnico

(Flutriafol)

Nome Comercial

VINCIT 50 SC

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA 
RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE 
TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PERIGOSOS.

Aspecto: Líquido viscoso de cor vermelho, com odor característico. Incompatibilidade: Pode reagir com agentes 
oxidantes fortes.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência: Utilizar luvas e botas de PVC ou outro material 
compatível, máscara e óculos de proteção para produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeável e 
capacete. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Não inflamável. A decomposição térmica pode gerar gases tóxicos e/ou irritantes.

Saúde: Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele. Nocivo se inalado. Provoca irritação moderada a pele. 
Toxicidade aguda: DL50 Oral: 5.000 mg/Kg (ratos); DL50 Dermal: > 4.000 mg/Kg (ratos); CL50 Inalatório: > 3,475 mg/L 
(4 hrs - ratos). 

Meio ambiente: Nocivo para organismos aquáticos, principalmente para algas. Ecotoxicidade: algas (espécie não 
relatada) CE50 (96h): 49,27 mg/L. Densidade 1,0659 g/cm3 (19,9 a 20,0ºC). Solubilidade em água: 
miscível/homogêneo.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolamento da área: Isolar a área num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Sinalize o 
local e afaste os curiosos. Estancamento: Se possível, separar as embalagens vazadas e interromper o vazamento. 
Piso pavimentado: utilizar serragem ou areia para absorver o produto. Recolha o material com uma pá e acondicione 
em recipientes recomendados. No solo: retire com uma pá as camadas de terra contaminada. Contenção: Evite que o 
produto vazado escorra para corpos de água; caso ocorra, interrompa a captação para o consumo humano ou animal, 
e mantenha contato com o órgão ambiental mais próximo. Precauções a serem tomadas no transbordo e possíveis 
restrições do manuseio do produto: Escolher local apropriado para o procedimento. Contate imediatamente a empresa 
através do telefone de emergência (34) 3319-3019 e os órgãos públicos competentes indicados no verso desta ficha. 
Evitar contato com o produto utilizando o EPI recomendado nesta ficha. No caso de produto vazado, acondicione o 
produto recolhido devidamente lacrado e identificado. O produto vazado não deverá mais ser utilizado, contate a 
empresa Fabricante para a devolução ou destinação adequada. Não fumar e eliminar fontes de ignição. 

Fogo: Espuma, CO2, pó químico e água em forma de neblina em último caso. Resfriar as embalagens expostas com 
água em forma de neblina.

Poluição: Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo. 
Caso isto ocorra, avisar imediatamente as autoridades competentes nos telefones indicados no verso desta ficha.

Envolvimento de pessoas: Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as 
partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, 
praticar respiração artificial ou oxigenação. Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 15 minutos. Em 
caso de ingestão não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando o rótulo e bula do 
produto.

Informações  ao médico: Não há tratamento ou antídoto específico. Tratamento sintomático, em função do quadro 
clínico. Medidas terapêuticas imediatas para reduzir ou impedir a absorção, neutralizar a ação do produto e intensificar 
sua eliminação. Em caso de ingestão de grandes quantidades, procedimentos de esvaziamento gástrico, tais como a 
lavagem gástrica, poderão ser realizados. Este produto é um fungicida formulado, cujo principio ativo é o Flutriafol 5% 
do grupo químico dos triazóis, de uso e controle de doenças fungicas no âmbito agrícola.

Observações: FMC Química do Brasil Ltda (AGRO)-Av.Dr.J.Bonifácio Nogueira,150-1°and. Campinas - SP, 
Emergência Fone: (34) 3319-3019-- Emergência Fone:0800 343545 (Fabricante)"As instruções ao motorista, em 
caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".
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