
 
FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

 
 
Monsanto do Brasil Ltda. 
Av. Carlos Marcondes, 1200 
Limoeiro, km 159,5 - CEP: 12241-421  
São José dos Campos - SP 
Telefone: (12) 2134-7601 
 
Fone de emergência:  
0800- 940 6000 (24 horas) 
 

Nome Apropriado para embarque 
 
 

 
 

                    Nome Comercial: 
          Roundup N.A. (Glifosato) 

                      
 

Produto não enquadrado na 
Resolução em vigor sobre 

transporte de produtos 
perigosos. 

Aspecto: Líquido transparente, âmbar claro/amarelo e odor característico. 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Capacete de boa resistência, macacão impermeável, 
luvas e botas de PVC, óculos protetores e máscara com filtros. 

RISCOS 

Fogo: Produto não inflamável. A combustão forma produtos perigosos como monóxido de carbono (CO), óxidos de fósforo (PxOy) 
e nitrogênio NOx. 

Saúde: Ingestão: lesões corrosivas (ulcerativas) das mucosas oral, esofágica, gástrica e, duodenal; disfagia, epigastralgia, 
náusea/vômitos, cólicas, diarréia. Outros sintomas são hematêmese e melena, hepatite anictérica e pancreatite aguda; hipotensão 
arterial, choque cardiogênico; hipoxemia, taquipnéia, dispnéia, tosse, broncoespasmo, edema pulmonar não cardiogênico e falência 
respiratória; pneumonite; oligúria, anúria e hematúria; acidose metabólica, insuficiência renal. As alterações neurológicas, que 
podem se complicar com convulsões, coma e morte, são atribuídas a hipóxia e/ou hipotensão. Pele: dermatite de contato. Olhos: 
irritação, dor, queimação ocular, turvação da visão, conjuntivite e edema palpebral. Inalado: Irritação de vias respiratórias altas, 
pneumonite química. 

Meio Ambiente: Produto miscível em água, porém não é classificada como produto perigoso para o transporte. 

EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento: Isole imediatamente a área. Sinalize o local. Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o 
produto entre em bueiros, drenos e corpos d’água. Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material 
com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser 
utilizado. Neste caso, consulte a empresa registrante, para sua devolução e destinação final. 

Fogo: Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, de CO2 ou pó químico, ficando a favor do vento para 
evitar intoxicação. 

Poluição: Evitar a contaminação de cursos d’água e o escoamento para esgotos. Comunicar ao Órgão de Proteção Ambiental 
mais próximo e o Centro de Emergência da Monsanto do Brasil Ltda. 

Envolvimento de Pessoas: INALAÇÃO: Remover a vítima para local arejado. Procure um médico. PELE: Remover roupas e 
sapatos contaminados. Lavar com água corrente e sabão em abundância. Procure um médico. OLHOS: Lavar imediatamente com 
água corrente em abundância durante 15 minutos. Procure um médico. INGESTÃO: Não provoque vômito. Procure o médico. 

Informações ao Médico: Tratamento sintomático e implementar paralelamente descontaminação que visam limitar a absorção 
e os efeitos locais. Não há antídoto especifico. Geralmente a ingestão do produto provoca emese espontânea, caso ocorra realizar 
lavagem gástrica o mais precocemente possível. Não administrar atropina, o glifosato não é inibidor de colinesterase. 

 
 
 
 

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