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1.0 – OBJETIVO 

 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para controle de emissão de material 

particulado em suspensão nas atividades dentro da área do Porto do Itaqui. 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

 

2.1 - Leis n°. 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Estabelece a Politica Nacional do Meio Ambiente; 

 

2.2 – Normas de Higiene Ocupacional – NHO Nº 08: Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no ar 

de Ambientes de Trabalho; 
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2.3 – Norma Regulamentadora NR 09, de 29 de dezembro de 1994: Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA); 

 

2.4 – Norma Regulamentadora NR 15, de 06 de Julho de 1978: Atividades e Operações Insalubres; 

2.5 – RESOLUÇÕES DO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990: Dispõe sobre padrões de qualidade do 

ar, previsto no PRONAR; 

 

2.6 - RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989: Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Controle da Poluição do Ar – PRONAR; 

 

2.7 - RESOLUÇÃO CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006: Estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas; 

 

2.8 - RESOLUÇÃO CONAMA nº 8, de 6 de dezembro de 1990: Dispõe sobre o estabelecimento de limites 

máximos de emissão de poluentes no ar para processos de combustão externa de fontes fixas de poluição; 

 

2.9 - Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais; 

 

2.10 - Decreto nº 6.514, de 22 de Julho de 2008 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente; 

 

2.11 -  Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 - Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de 

portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários; 

 

2.12 - Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui - REPOIT; 

 

2.13 - Resolução nº 3274 - Antaq, de 6 de fevereiro de 2014 - Aprova a norma que dispõe sobre a 

fiscalização   da prestação   dos serviços portuários e estabelece infrações administrativas; 

2.14 - Procedimento EMAP PC-39: Fiscalização de Obras e Serviços na Poligonal do Porto do 

Itaqui; 

2.15 - Procedimento PC-40: medição de fumaça preta em veículos e equipamentos com motor a 

diesel; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.514-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
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2.16 - Procedimento PC-38: controle ambiental das manutenções em máquinas, equipamentos e 

veículos; 

2.17 - Procedimento EMAP PC-24: Comunicação e investigação de incidente e acidente ambiental; 

2.18 - Procedimento EMAP PO-18: Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES: 

 

3.1 - ANVISA 
 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 
3.2 - CCCOM  
 
Centro de Controle e Comunicação da EMAP. 
 

3.3 - CCO  
 
Centro de Controle Operacional da EMAP. 
 

3.4 - COAMB 
 
Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP. 
 

3.5 - ECP  
 
Equipamento e Controle de Poluição. 
 

3.6 - EMAP 
 
Empresa Maranhense de Administração Portuária. 
 

3.7 - GEOPE  
 
Gerência de Operações da EMAP. 
 

3.8 - GESEP  
 
Gerência de Segurança Portuária da EMAP. 
 

3.9 - IBAMA  
 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 
 

3.10 - IPEA  
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Informações Preliminares de Acidentes Adversos. 
 

3.11 - SEMA  
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

 

3.12 - PTS  
 
Particulado Total em Suspensão. 
 

3.13 - RIA  
 
Relatório de Inspeção Ambiental. 
 

3.14 - ALTERAÇÕES DA QUALIDADE DO AR  

São modificações no meio ambiente, adversas ou benéficas, que resultem no todo ou em parte dos 

aspectos ambientais da organização. 

 

3.15 - MATERIAIS PARTICULADOS  

Partículas sólidas, produzidas por ruptura de um material originalmente sólido, suspensas ou capazes de 

se manterem suspensas no ar. 

 

3.16 - PARTICULADOS TOTAIS  

É o material particulado suspenso no ar coletado em porta-filtro de poliestireno de 37 mm de diâmetro, de 

03 (três) peças, com face fechada e orifício para a entrada do ar de 04 mm de diâmetro, conhecido como 

cassete. A coleta de particulado total deve ser utilizada somente quando não houver indicação específica 

para coleta de particulado inalável, torácico ou respirável. 

 

3.17 - PARTICULADOS RESPIRÁVEIS  

É a fração de material particulado suspenso no ar constituída por partículas de diâmetro aerodinâmico 

menor que 10µm, capaz de penetrar além dos bronquíolos terminais e se depositar na região de troca de 

gases dos pulmões, causando efeito adverso nesse local. 

 

3.18 - LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO  

Quantidade de poluentes permissível de ser lançada por fontes poluidoras para a atmosfera. 

  

3.19 - PADRÕES PRIMÁRIOS DE QUALIDADE DO AR  
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As concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Concentração 

média geométrica anual 80 (oitenta) microgramas por metro cúbico de ar, concentração média de 24 (vinte 

e quatro) horas de 240 (duzentos e quarenta) microgramas por metro cúbico de ar, que não deve ser 

excedido mais de uma vez por ano.  

 

3.20 - PADRÕES SECUNDÁRIOS DE QUALIDADE DO AR  

As concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o 

bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e flora aos materiais e no meio ambiente em 

geral. Concentração média geométrica anual de 60 (sessenta) microgramas por metro cúbico de ar. 

Concentração média de 24 (vinte e quatro) horas, de 150 (cento e cinquenta) microgramas por metro 

cúbico de ar, que não deve ser excedido mais de uma vez por ano. 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – A competência para gerenciar e aprovar este procedimento é da COAMB; 

 

4.2 – Caso a empresa não cumpra o procedimento, esta será cientificada através da Notificação (Anexo I). 

 

NOTA: Em se tratando de Operador Portuário, em caso de descumprimento do disposto neste 

procedimento, será emitido termo de notificação e a reincidência gerará o Relatório de Ocorrências 

Portuárias (ANEXO II). 

 

4.3 – Compete à COSET e COAMB ministrar o PROAPI – Programa de Ambientação do Porto do Itaqui, 

como treinamento introdutório para que todas as empresas conheçam a forma correta para realizar as 

suas atividades dentro do Porto Organizado do Itaqui; 

 

4.4 – O treinamento de direção defensiva é de competência da COSET; 

 

4.5 – O acesso às instalações do Porto do Itaqui será autorizado pela Autoridade Portuária apenas aos 

colaboradores que comprovarem a participação no treinamento do PROAPI e direção defensiva; 

 

4.6 – A responsabilidade pelo controle da emissão e suas camadas de controle, será feito pela 

empresa/operadora portuária que estiver realizando a atividade passiva de emissões de particulados; 
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4.7 – Atividades de umectação na área primária: Em casos de emissões significativas de particulados em 

suspensão dentro da área alfandegada do porto (Área Primária), durante operações com cargas de 

granéis sólidos nos pátios ou próximas aos costados de navios, a responsabilidade de umectação será do 

Operador Portuário responsável pela operação. Em casos de emissões oriundas de obras dentro da área 

primária, a responsabilidade da umectação será da empresa responsável pela obra; 

 

4.8 – Atividades de umectação na área externa do Porto: Em casos de emissões significativas de 

particulados em suspensão na área externa do porto provenientes de obras e transporte de carga a granel, 

será responsável pela umectação e limpeza, a empresa responsável pela obra; 

 

4.9 – Ficará de responsabilidade da COAMB, cobrar os relatórios de umectação de todos os locais onde 

existirem grande emissão de particulados; 

 

4.10 – É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços comunicarem a ocorrência de 

qualquer tipo de incidente ou acidente à EMAP, acionando o Centro de Controle de Comunicação 

(CCCOM), através dos telefones: (98) 3231-7444/3216-6551. A ocorrência, pode ainda, ser informada por 

qualquer outro membro da comunidade portuária, em caso de omissão por parte dos responsáveis pela 

operação. 

5.0 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  
 

 

5.1 - ATIVIDADES EMISSORAS DE PARTICULADOS: 

 

5.1.1 - As atividades desenvolvidas no Porto do Itaqui podem resultar em diversos impactos tanto para 

meio ambiente, como para segurança e saúde dos colaboradores. Destaca-se a emissão de poluentes 

decorrentes de emissão de particulados suspensos. Basicamente, tais impactos são de origem de 

atividade rotineiras no Porto Organizado, tais como: 

 

 Estocagem: nesta etapa pode ocorrer emissão de materiais suspensos em decorrência de ações de 

ventos nas pilhas de estocagem; 

 Carga e Descarga: nesta etapa pode ocorrer emissão de particulados decorrentes de emissões 

fugitivas dos equipamentos utilizados nesta modalidade e dos veículos de transportes. 

 Obras de terraplanagem, atividades de roçagem, varrição com equipamentos tipo varredeira elétrica, 

traslados de caminhões, dentre outras atividades. 
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5.1.2 - As atividades desenvolvidas na área do Porto Organizado que geram particulados suspensos são 

cargas a granel: fertilizantes, clínquer, cimento, carvão, ferro gusa, manganês, cobre, grãos (soja, farelo de 

soja, arroz e trigo); além dessas, há geração de particulados durante a varrição dos resíduos provenientes 

das operações e da fumaça emitida por equipamentos pesados e veículos que circulam no decorrer das 

mesmas. Vale destacar que são diversos os impactos negativos gerados pelos particulados suspensos. 

Dentre eles, ressaltam: 

Para o Meio Ambiente: 

 Poeiras depositadas nas folhas prejudicam a fotossíntese das mesmas, prejudica a fauna e flora local, 

altera o pH e os níveis de pigmentações das plantas, reduz o crescimento e as deixa suscetíveis a 

doenças; 

Para a saúde e segurança dos colaboradores: 

 Irritação nos olhos e na pele; 

 Problemas respiratórios e cardíacos; 

 Incômodos com a poeira. 

 

5.2 - DOCUMENTAÇÃO: 

5.2.1 - A sistemática de controle de emissão de particulados abrange: 

5.2.1.1 -  Entrega de documentações pertinentes à Autoridade Portuária (COAMB): A COAMB avaliará as 

atividades que emitem particulados e será solicitado, via e-mail, as documentações citadas nos itens 5.4.1 

e 5.4.2. 

 

5.2.1.2 -  Visita in loco da Autoridade Portuária (Meio Ambiente) no local da atividade: 

 Os técnicos da COAMB farão a análise do local verificando os itens mencionados no procedimento ou 

outro documento, de acordo com os itens 5.4.1 e 5.4.2. 

 

5.2.1.3 – Quando se tratar de necessidade de umectação ou outras formas de minimizar emissões, os 

relatórios poderão ser semanais ou mensais, e neles devem incluir 

 Cronograma de umectação; 

 Horários; 

 Número de carros pipas usados;  
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 Local de captação de água e outorga do poço; 

 Anexos, com fotos e documentos comprovatórios da umectação; 

 Assinatura do responsável pela atividade. 

5.2.1.4 – O procedimento e os relatórios, que tratam o item 5.4.1, deverão ser entregues via impressa ou 

digital. Em se tratando de obras, esses documentos deverão ser entregues de acordo com Procedimento 

EMAP PC-39.  

 

5.4 - OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS/OPERADORAS PORTUÁRIAS NO CONTROLE DE 

EMISSÃO DE PARTICULADOS 

 

5.4.1 – As empresas e operadoras portuárias que realizarem atividades com emissão de particulados, 

deverão entregar documentação ambiental pertinente ao controle de emissão de particulados, tais como: 

 

 Procedimento de emissão de particulados ou plano (a ser avaliado e aprovado pela Autoridade 

Portuária – EMAP); 

 Relatórios semanais de umectação ou umidificação de acordo com a duração e natureza da 

operação, mediante avaliação da COAMB – O modelo será definido pela empresa contratada; 

 Relatórios mensais de umectação ou umidificação – O modelo será definido pela empresa 

contratada. 

 

5.4.2. – O procedimento de emissão de particulados poderá ser substituído por outro documento, desde 

que nele conste, pelo menos, as seguintes informações: 

 Descrição da atividade geradora de particulados; 

 Formas de mitigar ou extinguir a emissões de particulados 

 

5.4.3 - Qualquer atividade no sítio da obra que venha a provocar emissão de particulados, informar 

imediatamente à área de meio ambiente, nos contatos: (98) 3216-6087, (98) 98452-9879 (24 horas), 

meioambiente@emap.ma.gov.br e via canal de rádio (canal 01). 

 

5.4.4 – Durante atividades operacionais realizadas em áreas internas do porto, atender: 

 

a)  Os limites de velocidade indicados pelas placas de sinalização dispostas na área primária e área 

mailto:meioambiente@emap.ma.gov.br
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externa do Porto, a fim de evitar emissão de particulados, ficando os motoristas suscetíveis a 

penalidades administrativas cabíveis; 

b) Umectar as vias de acesso aos berços e pátios (área de pulmão) para controle de particulados em 

suspensão no decorrer de toda a operação, realizando um planejamento dos horários de maneira a 

minimizar os impactos causados à qualidade do ar na área do Porto Organizado; 

c) Em operações de carga a granel como farelo de soja, soja, arroz, fertilizante, cimento, ferro gusa, 

cobre, entre outros, minimizar o efeito provocado pela altura da queda dos produtos nos porões ou 

moegas, visando evitar o arraste pelo vento e consequentemente a redução do efeito de 

“espalhamento” do produto; 

d) Durante a limpeza dos resíduos de operação, utilizar máquinas em bom estado de conservação, 

com a manutenção em dia, de preferência utilizar varredeira mecânica, dependendo do tipo de 

material deve-se varrer manualmente e logo em seguida realizar a remoção do mesmo; 

e) Realizar manutenção de equipamentos, trocando com periodicidade mensal (conforme manual da 

máquina), filtros com a finalidade de evitar emissão de particulados. A COAMB poderá solicitar 

evidências dessas manutenções sempre que achar necessário; 

f) Cabe à Autoridade Portuária (EMAP) analisar os locais que não são permitidos a umectação das 

vias, devido a problemas de relacionados à segurança ou ao tipo de resíduo operacional; 

g) Operar com caminhões/ caçambas dentro da capacidade permitida pela autoridade portuária; 

h) Umidificação do produto visando minimizar as emissões fugitivas; 

i) Torres de “spray” (pulverizadores), que são alternativas para minimizar os impactos provocados 

pelos particulados em suspensão; 

j) Sistema de aspersão de água utilizado para umectar as pilhas de matérias-primas minimizando o 

arraste de material particulado pela ação dos ventos quando são movimentados ou quando estão 

nos pátios de estocagem. Ex: Ferro gusa, Manganês;  

k) Para as cargas de baixa granulometria utilizar espuma para umidificação, moegas ecológicas com 

sistemas de aspersão ou outros mecanismos a serem avaliados pela equipe de meio ambiente da 

EMAP. Ex.: Clínquer e outros.  

l) A empresa responsável deverá informar antes de iniciar qualquer operação à COAMB; 

m) A umectação da área operacional deverá ser de no mínimo duas (02) vezes ao dia, ou sempre que 

a COAMB, entender a necessidade de realizar uma umectação extra; 

n) Em casos onde sejam necessárias formações de pilhas de materiais (cargas a granel), as mesmas 

deverão ser umectadas ou a carga deverá ser coberta, para que minimize a emissão significativa 

de particulados, sob pena de paralizações de operações. 

 

5.4.5 – Durante atividades realizadas em áreas externas do porto: 
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a) Umectar todas as vias de acesso utilizadas pelos caminhões das obras, para controle de 

particulados em suspensão; 

b) Obedecer à velocidade máxima exigida nas vias de acesso, ficando as empresas suscetíveis a 

penalidades administrativas cabíveis; 

c) Cabe a EMAP analisar os locais que não são permitidos a umectação das vias, devido a problemas 

de relacionados à segurança ou a tipo de resíduo operacional; 

d) Em caso de derramamento de carga em via externa, a empresa deverá dispor de equipe de 

prontidão para a limpeza do local onde ocorreu derramamento. 

 

5.5 - USO DE ÁGUA DE POÇOS PARA UMECTAÇÃO 

 

5.5.1 – A água utilizada para umectação deverá possui Outorga do Direito de Uso da Água, expedido pelo 

órgão ambiental. 

 

5.6 – ATIVIDADES DE ROÇAGEM 

 

5.6.1 – Durante a atividade, a empresa executora deverá tomar todas as precauções a fim de evitar 

emissão de particulados e acidentes. Tais como: 

 Os envolvidos na faina deverão utilizar os EPI’s necessários para faina; 

 Deverão ser utilizados redes a fim de evitar dispersão do material; 

 Todos os resíduos gerados são de reponsabilidade da empresa executora do serviço, cujo 

gerenciamento deve seguir o procedimento EMAP PO-18. 

 

5.6.2 – As atividades de roçagem devem ser informadas ao setor de Meio Ambiente com antecedência 

mínima de 24 Horas. 

 

5.7 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM EMISSÕES DE PARTICULADOS: 

 

5.7.1. – Em se tratando de máquinas e equipamentos com emissões de fumaça preta a empresa deverá 

seguir o procedimento EMAP PC-40. 

5.7.2. – As máquinas e equipamentos que apresentarem emissão de particulados ou fumaça preta, poderá 

ser cobrado o plano de manutenção das mesmas, conforme procedimento EMAP PC-38. 

5.7.3. – No caso de máquinas e equipamento que ocasionem emissões de particulados, poderá ser 
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solicitado a investigação da ocorrência ambiental visando o tratamento das causas do evento. Segundo o 

Procedimento EMAP PC-24. 

 

5.8 – DO CUMPRIMENTO DESTE PROCEDIMENTO 

 

5.8.1 – Todas as Empresas/Operadoras Portuárias que atuarem na área primária e poligonal deste Porto 

Organizado deverão seguir este procedimento na íntegra, não podendo omitir-se das responsabilidades 

aqui estabelecidas. 

5.8.2 – Em caso de não cumprimento deste procedimento, as Empresas/Operadoras Portuárias estarão 

sujeitas a medidas administrativas. 

 

6.0 – ANEXOS 

 

6.1 -  Anexo I – EMAP- RSGI -28 - Termo de notificação  

6.2 -  Anexo II – EMAP – RSGI- 27 - Relatório de Ocorrências Portuárias - ROP 

6.3 -  Anexo III – Fluxograma 

 

 

7.0 - REGISTROS 

 

Identificaçã
o 

Local do 
arquivo (*) 

Armazenamen
to 

Proteção 
Recuperaçã
o 

Retenção Descarte 

Termo de 

notificação 

 

Sala COAMB 
(prédio DOP) 

 
Armário 01 

 
Pasta A/Z 

Mensal 
ordem 
cronológica 
e 
decrescente 

 
2 anos 

Arquivo 

EMAP 

Relatório de 

Ocorrências 

Portuárias 

Sala COAMB 
(prédio DOP) 

 
Armário 01 

 
Pasta A/Z 

Mensal 
ordem 
cronológica 
e 
decrescente 

 
2 anos 

 

Arquivo 

EMAP 
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Procediment
os da 
empresa 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\coamb
\01. Pasta 
diária\05. 
Documentos 
área 
operacional\pro
cedimentos de 
particulados da 
empresas 

Protegido 
por login 
e senha 

 Backup  05 anos 

 

 

 

Deletar  

Relatórios de 
umectações 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\coamb
\01. Pasta 
diária\05. 
Documentos 
área 
operacional\rel
atórios de 
umectação 

Protegido 
por login 
e senha 

 Backup  05 anos 

 

 

 

Deletar  

 

 

8.0 – HISTORICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

01 11/10/2017 ANEXO III Exclusão do anexo III: Relatório de Umectação de Obra 

01 11/10/2017 Anexo I Alteração do anexo I: Termo de notificação  

01 11/10/2017 
Anexo II 

Alteração do Anexo II: Relatório de Ocorrências 

Portuárias - ROP 

02 12/12/2017 2.14 Inclusão 

02 12/12/2017 2.15 Inclusão 

02 12/12/2017 2.16 Inclusão 

02 12/12/2017 2.17 Inclusão 

02 12/12/2017 2.18 Inclusão 

02 14/12/2017 4.2 Alteração 

02 14/12/2017 4.2 NOTA Inclusão 

02 14/12/2017 5.2.1.1 Inclusão e alteração 

02 14/12/2017 5.2.1.3 Inclusão e alteração 

02 14/12/2017 5.2.1.4 Inclusão e alteração 

02 14/12/2017 5.6.1 Inclusão e alteração 

02 14/12/2017 5.7 Inclusão e alteração 
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Anexo I – TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

 



CONTROLE DE EMISSÃO DE PARTICULADOS EM SUSPENSÃO 
NO PORTO DO ITAQUI 

EMAP-PC-31 Data: 11/10/2017 Ver.: 2 

 

14 
 

 

Anexo I - Instrução de preenchimento 

Campo 01 

 

Número e ano da Notificação, que deverá ser fornecido pela 

Gerência/Coordenação que realiza a fiscalização. 

Campo 02 Dados do órgão fiscalizador, no caso EMAP 

Campo 03 Nome da empresa notificada. 

Campo 04 Endereço da empresa notificada 

Campo 05 Telefone da empresa notificada 

Campo 06 E-mail da empresa notificada 

Campo 07 
Descrever detalhadamente os fatos diagnosticados ou resumidamente, 

anexando o Relatório da fiscalização 

Campo 08 Marcar se o fato é reincidente. 

Campo 09 Colocar qual a base legal, especificando a Norma e o artigo que foi violado. 

Campo 10 Preencher com o prazo especifico de acordo com cada caso. 

Campo 11 Dados completos do representante do órgão fiscalizador. 

Campo 12 

Dados completos do representante da empresa fiscalizadora. Em caso de 

negativo de assinatura da notificação pela empresa fiscalizadora, escrever: O 

representante da empresa, Sr. xxxxxx (demais dados se tiver), 

encarregado/supervisor da operação ora notificada, negou recebimento 

à presente notificação alegando que xxxxxxx, razão pelo qual foi colhida 

a assinatura de 2 testemunhas que acompanham o fato/operação. 

Campo 13 

Dados das testemunhas, utilizar esse campo apenas em negativa de 

recebimento da notificação pela empresa fiscalizada. As assinaturas poderão 

ser de qualquer pessoa envolvida no processo. Enviar por e-mail, para 

conhecimento a notificação informando no corpo o nome do funcionário que 

se negou a receber a notificação. 
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Anexo II – Relatório de Ocorrências Portuárias – ROP 
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Campo 01 

 

 

Anexo II - Instrução de preenchimento 

 

Local onde ocorreu a(s) irregularidade(s) 

Campo 02 Data da ocorrência 

Campo 03 Horário da ocorrência 

Campo 04 
Numeração interna de cada Coordenação/Gerência responsável pelo ROP gerado. É 

obrigatório informar a sigla do setor. Por exemplo: N° 25/2015 – GEJUR 

Campo 05 Nome de registro da empresa notificada 

Campo 06 Nome popular da empresa notificada 

Campo 07 Endereço da empresa notificada 

Campo 08 Telefone da empresa notificada 

Campo 09 Celular da empresa notificada 

Campo 10 Nome completo do representante da empresa notificada 

Campo 11 E-mail da empresa notificada 

Campo 12 Data da notificação 

Campo 13 
Comunicar as irregularidades observadas e a data em que ocorreu a fiscalização. E 

informar se a empresa é reincidente. 

Campo 14 
Especificar se a empresa é arrendatário, operador portuário, usuário ou empresa 

credenciada 

Campo 15 Colocar qual a base legal, especificando a Norma e o artigo que foi violado 

Campo 16 

Serão juntadas aos autos as informações que irão complementar o Relatório, tais 

como, Notificações, Termo de Interdição, Ata de Alinhamento/Desalinhamento, entre 

outros 

Campo 17 Identificar o número do termo de notificação 

Campo 18 Assinatura e carimbo do relator do registro 
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Anexo III - Fluxograma 

 

 

 

 
 
 
 

 

INICIO 

Operação com 

emissão de 

particulados 

SIM NÃO 

Empresa realiza 

monitoramento em 

toda 

operação/atividade 

Empresa encaminha 

Procedimento para validação 

da COAMB 

Fiscalização da 

COAMB 

As medidas 

adotadas atentem? 

SIM NÃO 

Empresa Emiti relatórios 

semanais ou mensais de 

acordo com a duração e 

natureza da 

operação/atividade  

Empresa 

providencia as 

modificações 

necessárias para 

atendimento do 

plano  

Empresa entrega para 

COAMB os relatórios via 

impresso ou enviado via e-

mail 

FIM  


