
  

 

    
      
    Vazamento: Coloque EPI (Vestir luva, capacete e óculos de segurança). Isole a área e sinalize o local; Construir 

diques de contenção; Não fumar, nem permitir o uso de chama no local; Manter-se a favor do vento; 
Absorver com serragem, vermiculita ou outro material inerte. Informar: Corpo de Bombeiros, Órgão 
Ambiental Responsável, Polícia Rodoviária e S.O.S. COTEC 0800 7071 767. 

 

      
     Fogo: Em caso de incêndio, use agentes extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico ficando 

a favor do vento para evitar intoxicação. 
 

      
 
     Poluição: Evitar contaminação de cursos d’água e o escoamento para esgotos. Comunicar ao Órgão de Proteção 

Ambiental mais próximo e o Centro de Emergência da empresa ATANOR DO BRASIL LTDA. 
 
 
 
 
 

Envolvimento INALAÇÃO: Remover a vítima para local arejado. Procurar um médico. PELE: Lavar o local com        
de pessoas:  água corrente e sabão em abundância. Procurar um médico. OLHOS: Lavar com água corrente em 

abundância pelo menos durante 15 minutos. Procurar um médico. INGESTÃO: Não provoque vômito. 
Se a vítima estiver inconsciente dar 1-2 copos de água procurar logo um médico. 
  

       
    Informações Trate sintomaticamente. O tratamento deve ser concentrado no controle de sintomas e das reações  

ao médico: clínicas do paciente. Após os primeiros socorros, somente será necessário tratamento dos sintomas 
que reaparecerem.      

 
 
 

    Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas, exclusivamente no 
envelope para transporte. 

FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

Aspecto: 

RISCOS 
 

Fogo: Produto não inflamável. Substâncias alcalinas podem provocar a neutralização do componente ácido 
liberando calor. Evitar o contato com materiais galvanizados e aço (exceto o inoxidável) que podem gerar 
hidrogênio, com risco de explosão. A decomposição térmica do produto é muito pouco provável, mas se 
ocorrer pode gerar produtos tóxicos, como óxidos de nitrogênio e de fósforo. 

 

 
Saúde: O produto pode causar severa irritação ocular, que desaparece em 24/48 horas. O contato com a pele 

pode causar leve irritação local, existem alguns casos de dermatite de contato após exposições repetidas. 
Quando ingerido, desconforto do trato gastrintestinal como náuseas, vômitos, diarréia e dores abdominais. 

 

  Meio Ambiente:   Solúvel em água. Produto altamente persistente ao meio ambiente. Estável em condições 
normais de armazenamento e manipulação. Produto não corrosivo.  

     

EM CASO DE ACIDENTE 

Líquido translúcido, livre de partículas estranhas de cor pardo escuro e odor ligeiro aminado. 
Incompatibilidade: O produto não se enquadra em nenhum requisito da NBR 14619, embora seja importante 
evitar o contato com materiais galvanizados ou latão (exceto inox), já que em decomposição pode gerar 
cloreto de  hidrogênio e óxidos de nitrogênio, com risco de explosão. 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Luva de PVC, bota de PVC, óculos de segurança, 
conjunto de brim e máscara para vapores orgânicos.  
 

 
Produto não enquadrado 
na Resolução em vigor 

sobre transporte de 
produtos perigosos. 

 

NOME APROPRIADO PARA 
EMBARQUE 

 
(SAL DE ISOPROPILAMINA) 

 
 

GLIFOSATO ATANOR 48 

 

 
Atanor do Brasil Ltda 
Avenida Carlos Gomes, 111 - sala 1001  
CEP: 90.480-003 - Porto Alegre/RS  
Telefone de Emergência (24 Horas):  
(51) 3019-3125 / (51) 3019-3126 
S.O.S. Cotec: 0800-0111767 * 0800-7071767 




