
 
 
 

  
 

                           

 
 

 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 

 
 

 

 Expedidor: De Sangosse Agroquímica Ltda. 
Endereço: Rua Raimundo Ramos Ferreira,136 - 
Curitiba/PR  CEP 81350-040 
Telefone: (41) 3346-5711 
Telefone em caso de Emergência: 
0800-722-6001 
 

Nome do Produto: 
MAKI PÓ 
 

 
PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA 
RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBE TRANSPORTE 
DE PRODUTOS PERIGOSOS.  

   
 

 Aspecto: Sólido, sob a forma de pó branco.  

 EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergências: 
Respirador com filtro P1, capacete, óculos de proteção, luvas de PVC (>= 0,5 mm), avental de PVC e botas de borracha. O EPI do motorista está 
especificado na ABNT NBR 9735.  

 

  
RISCOS 

 

 

 Fogo: Incêndios envolvendo este produto podem liberar gases tóxicos e irritantes.  
Saúde: Pode causar danos à saúde se ingerido, inalado ou absorvido através da pele.  
Meio Ambiente: A contaminação de mananciais traz riscos para a fauna e a flora.  
Insolúvel em água 

 

   
   

  
EM CASO DE ACIDENTE 

 

 

 Vazamento:  
Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental.  
Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados.  
Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI.  
Evitar fontes de ignição, conter o produto vazado com material absorvente, recolher para recipientes fechados.  
Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.  
 
Fogo: 
Extinguir o fogo com: Jato d'água em forma de neblina, espuma, pó químico, gás carbônico e areia.  
Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.  
Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.  
 
Poluição: 
Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.  
 
Envolvimento de pessoas: 
Remover o acidentado para local arejado.  
Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min. Em casos de 
ingestão, não provocar vômitos! 
Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.  
 
Informações ao médico:  
Tratamento sintomático. Cuidados gerais.  
Antídoto vitamina K1  
Maiores informações pelo telefone de emergência.  
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 TELEFONES UTEIS  

  DEFESA CIVIL MEIO AMBIENTE 

 REGIÃO COORDENADORA ESTADUAL SIGLA TELEFONE 

 1) NORTE    

 Acre (68) 223-1616 r. 241 IMAC (68) 224-5497 

 Amazonas (92) 663-5929 SEDEMA (92) 642-1010 

 Pará (91) 225-6852 / 241-0363 SECTAM (91 ) 276-1256 / 276-4764 

 Rondônia (69) 216-5588 SEDAM (69) 216-1045 

 2) NORDESTE    

 Alagoas (82) 315-2822 / 315-2843 IMA (82) 221-8683 

 Bahia (71) 371-6691/371-9874 CRA (71) 310-1400/0800711400 

 Ceará (85) 272-2728 /488-5125 SEMACE (85) 488-7474 

 Maranhão 192 IBAMA 0800 618080 

 Paraíba (83) 218-4652 /218-4679 SUDEMA (83) 218-5602 

 Pernambuco (81) 3425-2490 CPRH (81) 3267-1802 

 Piuaí (86) 218-2022 IBAMA (86) 233-3369 

 Rio Grande do Norte (84) 232-1762 / 232-1769 IDEMA (84) 232-1977 

 Sergipe (79) 214-0008 / 214-0013 ADEMA (79) 3179-7310 

 3) CENTRO OESTE    

 Distr. Federal (61) 363-1358 / 363-2756 IBAMA 0800 618080 

 Goiás (62) 201-2211 /201-2214 SEMARH (62) 201-5150 

 Mato Grosso (65) 613-4400 / 613-4404 FEMA (65) 613-7200 / 613-1081 

 Mato Grosso do Sul 199 SEMACT (67) 318-5600 

 4)SUDESTE    

 Espírito Santo (27) 3137-4440 / 3137-4441 SEAMA (27) 3136-3502 

 Minas Gerais (31) 3250-2111/3250-2109 SEMAD (31 ) 3298-6320 

 Rio de Janeiro (21 ) 3399-1234 / 3399-4149 FEEMA (21) 3816-6100 

 São Paulo (11) 3745-3333 SEMA (11 ) 3030-6000 

 4) SUL   , 

 Paraná (41) 3350-2607 / 350-2608 SEMA (41) 3304-7700 

 Sta. Catarina (48) 3271-0916 / 271-0945 FATMA (48) 3224-8299 

 Rio Grande do Sul (51) 3210-4219/08005410199 SMA (51) 3288-8100 

 CORPO DE BOMBEIROS ..................................... 193 DEFESA CIVIL (uso geral) ................................... 199 

 POLICIAMENTO DE TRÂNSITO .......................... 190 POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL ...................... 191 

 

 

Os dados e informações aqui transcritos revestem-se 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 exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação desses 

dados e informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades, em qualquer fase de manuseio dos produtos. Prevalece sobre os dados aqui contidos, o 

disposto nos regulamentos governamentais existentes.  

 


