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1.0 – OBJETIVO 

Organizar e estabelecer diretivas para melhorar o Fluxo de Madeiras no Porto do Itaqui mediante 

o controle dos processos de origem, transporte, armazenagem e destinação final das madeiras 

que acessam à área portuária. Visa também, acompanhar a aplicação de medidas fitossanitárias e 

fiscalizar o processo de fumigação de madeiras com o propósito de reduzir o risco de introdução e 

disseminação de pragas. 

 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

2.1 REPOIDT – Regulamento de Exploração do Porto do Itaqui e Terminais Delegados; 

 



  

Gerenciamento do fluxo de madeira no porto do Itaqui EMAP-PC-34 Data: 23/08/2018 Ver.: 3 

 

 Página 2 de 33 

 

2.2 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

 

2.3 NIMF Nº 5 de 2009 – Glossário de Termos Fitossanitários; 

 

2.4 Normas Internacionais para Medidas Fitossanitárias, NIMF Nº 15 de 2002 – Normas 

Internacionais para Certificação de Embalagens de Madeiras; 

 

2.5 Portaria Interministerial nº 499, de 3 de novembro de 1999. (Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento – MAPA);  

 

2.6 Instrução Normativa, IN nº 15, de 6 de Dezembro de 2011 do IBAMA – estabelece os 

procedimentos para a exportação de produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas 

oriundos de florestas naturais ou plantadas; 

 

2.7 Instrução Normativa, IN n° 21, de 26 de dezembro de 2013 do IBAMA – Documento de Ordem 

Florestal – DOF; 

 

2.8 Instrução Normativa, IN nº 36, de 10 de novembro de 2006 do MAPA – Aprova o Manual de 

Procedimentos Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional; 

 

2.9 Portaria SEMA nº 46, 26 de maio de 2014 – disciplina os procedimentos administrativos e 

técnicos do Licenciamento Ambiental da Indústria Madeireira do Estado do Maranhão;  

 

2.10 Resolução do CONAMA nº 379 de 19 de outubro de 2016 – cria e regulamenta sistema de 

dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente; 

 

2.11 Portaria MMA nº 253 de 18 de Agosto de 2006 – institui a obrigação do uso do DOF. 

 

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

 

2.13 Procedimento EMAP PO-21: fumigação e dedetização na área de abrangência do porto do 

Itaqui 

 

2.14. – Procedimento EMAP PC-57: Credenciamento e cadastramento de empresas para 

prestação de serviços no porto do Itaqui. 
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2.15. -  Instrução normativa SEMA Nº 01, de 06/09/2006 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

licença para o transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1 EMAP  

Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

 

3.2 COAMB  

Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP;  

 

3.3 COSET 

Coordenadoria de Segurança do Trabalho da EMAP; 

 

3.4 COPLA  

Coordenação de Planejamento de Operação da EMAP;  

 

3.5 COOPE 

Coordenadoria de Operações Portuárias da EMAP; 

 

3.6 COGPO 

Coordenadoria da Guarda Portuária da EMAP; 

 

3.7 PAN 

Portaria de Acesso Norte; 

 

3.8 VIGIAGRO 

Vigilância Agropecuária Internacional; 

 

3.9 UVAGRO  

Unidade de Vigilância Agropecuária 

 

3.10 IBAMA 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

 

3.11 MAPA 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
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3.12 SEMA  

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais; 

 

3.13 ONPF 

Organizações Internacionais de Proteção Fitossanitária;  

 

3.14 FAO 

Organização das Nações Unidades de Alimentação e Agropecuária; 

 

3.15 NIMF 

Norma Internacional de Medida Fitossanitária; 

 

3.16 EPI 

Equipamento de Proteção Individual; 

 

3.17 FISPQ 

Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos; 

 

3.18 APR 

Análise Preliminar de Risco; 

 

3.19. AFE 

Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA; 

 

3.20 PROAPI 

Programa de Ambientação do Porto do Itaqui;  

 

3.21 DONO DA MADEIRA 

Pessoa física (natural) ou jurídica que detém os documentos necessários para utilização das 

madeiras; 

 

3.22 RESPONSÁVEL PELA MADEIRA 

Operadora portuária e/ou contratada que utilizará as madeiras para diversas atividades; 

 

3.23 MADEIRA EM BRUTO  
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É aquela que se encontra na forma in natura ou que foi apenas lavrada, enquadrando-se nessa 

classificação os seguintes produtos: tora, toretes, lenha, galhada, achas ou lascas, cavacos, 

estaca, poste, mourão; 

 

3.24 MADEIRA INDUSTRIALIZADA OU PROCESSADA 

Compensados, chapas de partícula como, por exemplo, aglomerado, isto é, material cuja 

fabricação usa-se madeira, cola, calor e pressão. Madeira que já foi processada; 

 

3.25 DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL) 

Licença eletrônica obrigatória para o transporte, beneficiamento, comércio, consumo e 

armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, 

contendo as informações sobre a procedência desses produtos; 

 

3.26 MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS  

Qualquer legislação, regulamentação ou procedimento oficial tendo o propósito de prevenir a 

introdução e/ou disseminação de pragas quarentenárias; 

 

3.27 TRATAMENTO FITOSSÁNITARIO QUARENTENÁRIO 

É uma medida fitossanitária determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– MAPA e realizada apenas por empresas credenciadas, com o objetivo de assegurar que 

vegetais, partes de vegetais e seus produtos, bem como embalagens e suportes de madeira, nas 

operações de exportação e importação, encontram-se livres de pragas; 

 

3.28 FUMIGAÇÃO  

Tratamento com um agente químico, em estado gasoso, que atinge a totalidade de um produto 

básico;  

 

3.29 PRAGAS 

Qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico, nocivos a plantas ou 

produtos vegetais; 

 

3.30 BILL OF LADING 

Conhecimento de Embarque que compõe o manifesto de carga. Documento emitido pelo agente 

da empresa de transporte ou pela própria empresa de transporte. Registra o proprietário da carga 

exportada na sua consignação. Nele são informados: o destinatário, o consignatário, a quem deve 

ser notificada chegada da carga, o tipo de carga, quantidade, peso, tipo de acondicionamento e o 

número de cada contêiner; 
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3.31 AUTOCLAVE  

É um aparelho utilizado para esterilizar as madeiras através do calor e pressão; 

 

3.32 AUTORIDADE PORTUÁRIA 

É a responsável perante ANTAQ pelo controle e fiscalização da prestação do serviço de coleta de 

resíduos de embarcação, gestão das informações sobre esse serviço e aplicação da legislação 

pertinente; 

 

3.33 DORMENTES 

Peça de fibra de madeira usada na composição de escadas e peitoris. Também é utilizado para 

assentar os trilhos das estradas de ferro.  

 

3.34 OPERADOR PORTUÁRIO 

Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou 

movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte 

aquaviário, dentro da área do porto organizado.  

 

3.35 EMBALAGENS E SUPORTES DE MADEIRA 

Nas situações em que vierem apenas acondicionando e protegendo outros materiais, não são 

classificadas como mercadoria, não tem valor comercial; 

 

3.36 EMBALAGENS E SUPORTES DE MADEIRA (mercadoria)  

 Nos casos em que as embalagens ou suportes de madeira são as próprias mercadorias (cargas) 

constituindo assim uma transação comercial, tendo que atender os requisitos fitossanitários do 

país de destino.  

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 A responsabilidade pelo controle, monitoramento e fiscalização da implantação e cumprimento 

é da COAMB; 

4.2 Caso a empresa não cumpra o procedimento, esta será  cientificada via termo de Notificação 

(Anexo I), e em caso de reincidência será gerado um Relatório de Ocorrência Ambiental – ROP 

(Anexo II); 

4.3 Compete à COSET e COAMB ministrar o PROAPI, 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; 
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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 O órgão competente para inspecionar e verificar se as madeiras estão livres de pragas na 

área alfandegada é a VIGIAGRO, nos termos da Instrução Normativa nº 36, de 10 de novembro 

de 2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; 

4.7 Os órgãos competentes pela fiscalização do processo de origem, transporte, armazenagem e 

destino das madeiras são IBAMA e SEMA; 

4.8. O Órgão Responsável por autorizar a entrada e saída de madeiras da poligonal do Porto do 

Itaqui é VIGIAGRO; 

4.9 A COAMB e COPLA têm a competência de determinar o melhor local para armazenar as 

madeiras dentro da área portuária; 

4.10 As madeiras que serão retiradas da área primária do porto não se enquadrarem nos itens 

presente neste procedimento, a empresa deverá seguir o procedimento EMAP PO-18. 

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1. Entradas de madeiras diversas pelo PAN 

 

5.1.1. O interessado em entrar com madeiras na poligonal do Porto do Itaqui deverá protocolar o 

Requerimento de Fiscalização (Formulário da VIGIAGRO) na unidade de Vigilância Agropecuária 

do Porto do Itaqui, juntamente com o conhecimento de carga (BL) da mercadoria principal;                                                                                                                                                                                                                                                 

5.1.2. Quando a madeira estiver no PAN o interessado solicitará a presença do fiscal da 

VIGIAGRO para realizar a inspeção e se tudo estiver conforme, a madeira será liberada; ·. 

5.1.3. Se for constatada a ausência do carimbo de identificação da NIMF 15 da FAO em 

atendimento a NIMF nº 15 de 2002, o fiscal da VIGIAGRO avaliará a madeira e se for detectada a 

presença de pragas será determinado o retorno da mesma, para que seja realizado o Tratamento 

fitossanitário quarentenário (Fumigação) fora do Porto do Itaqui, por empresa credenciada junto 

ao MAPA; 

5.1.4. A madeira que for condenada pela fiscalização, conforme o item nº 5.1.3, só poderá acessar 

a área primária após passar por Tratamento Fitossanitário Quarentenário, protocolado junto à 

VIGIAGRO e apresentar no PAN o Manifesto de Entrada de Madeira (Anexo III), devidamente 

assinado pelos responsáveis (VIGIAGRO, COAMB E INSPETORIA); 

NOTA: Os custos de todo tratamento fitossanitário, citado no item acima, são pagos pelo dono ou 

responsável pela madeira; 

5.1.5. Para adentrar na área primária se faz necessário a apresentação de 3 (três) cópias do 

Manifesto de Entrada de Madeiras: uma para VIGIAGRO, outra para COAMB e uma para o 

responsável pela madeira.  
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5.1.6. Ao ser constatada a presença do carimbo de identificação da NIMF 15 da FAO e/ou a 

madeira estiver isenta de praga, o fiscal da VIGIAGRO fará a liberação da madeira para acessar a 

área primária;  

NOTA: O dono ou responsável pela madeira deverá entregar no PAN o Manifesto de Entrada de 

Madeiras, conforme descrito no item 5.1.4  

5.1.7.- Quando houver fluxo de madeiras classificadas como madeiras em bruto no Porto do 

Itaqui, o cliente ou responsável pela madeira deverá apresentar à COAMB o DOF (quando as 

madeiras forem de origem brasileira), LI (Licença de Importação, exigível, quando a madeira for 

de origem estrangeira), Nota fiscal e Certificado de Tratamento; 

NOTA: As documentações citadas acima deverão estar junto aos manifestos de entrada ou saída 

de madeiras. 

5.18. – As madeiras só poderão sair do Porto do Itaqui com a devida autorização da VIGIAGRO. 

NOTA: Na ausência da VIAGIAGRO, a entrada e saída das madeiras fica a cargo da gestão da 

EMAP.   

5.1.9. – Na ausência de fiscal VIGIAGRO, as madeiras poderão entrar pelo PAN e ser 

acondicionadas em local previamente informando pela COPLA e COAMB, devendo ficar em local 

isolado e devidamente sinalizado, até a chegada do fiscal da VIGIAGRO. 

NOTA: Preencher no Manifesto de entrada de madeiras, campo Armazenamento temporário as 

informações solicitadas. 

5.1.10. – O responsável pelo transporte e armazenamento das madeiras produtos e subprodutos 

florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo especificado na Instrução 

Normativa da SEMA MA Nº 01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de produtos e 

subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). Essa documentação deverá vir anexada no 

manifesto de entrada ou saída das madeiras. 

 

5.2. Madeiras de bordo 

 

5.2.1. O interessado deverá enviar o Requerimento de Fiscalização para VIGIAGRO, juntamente 

com o conhecimento de carga (BL) da mercadoria principal, antes do navio atracar no cais;  

5.2.2. Quando a madeira já estiver na área primária, o interessado solicitará a presença do fiscal 

da VIGIAGRO para realizar a inspeção.  

5.2.3. Se for constatada a ausência do carimbo de identificação da NIMF 15 da FAO, o fiscal da 

VIGIAGRO avaliará a madeira e se for detectada a presença de pragas, deverá ser realizado o 

Tratamento Quarentenário (Fumigação) por empresa credenciada junto ao MAPA;  

NOTA: Em se tratando de fumigação na área primária do Itaqui a empresa deverá ser 

credenciada junto a EMAP conforme procedimento EMAP PC-57. 

5.2.4.  A fumigação das madeiras deverá seguir o Procedimento EMAP PO-21 

NOTA: Os custos de todo tratamento são pagos pelo dono ou responsável pela madeira. 
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5.2.5. Se houver o carimbo de identificação da NIMF 15 da FAO e/ou a madeira estiver isenta de 

praga, o fiscal realizará a liberação da madeira para retirada do porto ou armazenagem nos 

pátios; 

5.2.6.  As embalagens e suportes de madeiras só deverão entrar no país devidamente tratadas, 

de modo a impedir que sejam hospedeiras de insetos ou que, mesmo não tratadas, sejam 

constituídas de madeiras processadas; 

5.2.7.  Na ausência de fiscal VIGIAGRO, as madeiras poderão descer e ser acondicionadas em 

local previamente informando pela COPLA e COAMB, devendo ficar em local isolado e 

devidamente sinalizado, até a chegada do fiscal da VIGIAGRO. 

NOTA: Enviar por e-mail a solicitação de acondicionamento temporário na área primária do Itaqui 

para COPLA e COAMB com o formulário de armazenamento temporário de madeiras (ANEXO 

VII) preenchido e anexado e devidamente assinado pelos setores responsáveis da EMAP. 

 

5.2.8. – As madeiras que serão acondicionadas nos pátios da EMAP, após liberação dos setores 

COPLA e COAMB, o Operador Portuário ou responsável deverá preencher o Formulário de 

Armazenamento temporário de madeiras (ANEXO VII). 

5.2.9. - O responsável pelo transporte e armazenamento das madeiras produtos e subprodutos 

florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo especificado na Instrução 

Normativa da SEMA MA Nº 01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de produtos e 

subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). Essa documentação deverá vir anexada no 

manifesto de entrada ou saída das madeiras. 

 

5.3. Madeira de desova de containers e carga geral (madeiras utilizadas como 

embalagem e suportes das cargas) 

 

5.3.1. – Em caso de navios atracados na área primária, as madeiras geradas nessa modalidade e 

que serão acondicionadas nos pátios, fica definido a responsabilidade pelo gerenciamento das 

madeiras (entrada, armazenamento temporário e saída) em reunião pré-operacional  

NOTA: As madeiras geradas de containers, que chegam no Porto do Itaqui via transporte 

rodoviário, são de responsabilidade do Operador portuário e/ou responsável pela descarga. 

5.3.2.  Se for necessário levar as peças para os pátios, o operador portuário que as movimentar 

deverá retirar as madeiras geradas para fora do porto, no máximo até o término da operação. Se 

for necessário armazenar a madeira, deve-se preencher o formulário de armazenamento 

temporário (ANEXO VII) 

5.3.3. Enviar por e-mail a solicitação de acondicionamento temporário na área primária do Itaqui 

para COPLA e COAMB com o formulário de armazenamento temporário de madeiras (ANEXO 

VII) devidamente preenchido e assinado pelos setores EMAP responsáveis 

5.3.4. - O responsável pelo transporte e armazenamento das madeiras produtos e subprodutos 

florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo especificado na Instrução 
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Normativa da SEMA MA Nº 01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de produtos e 

subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). Essa documentação deverá vir anexada no 

manifesto de entrada ou saída das madeiras. 

 

5.4. Dormentes 

  

5.4.1. O Interessado na entrada e saída dos dormentes na Área primária do Itaqui deverá enviar a 

LI (Licença de Importação) para VIGIAGRO juntamente com o conhecimento de carga (BL) da 

mercadoria, antes do navio atracar no porto. 

5.4.2. Os dormentes não precisam de medidas fitossanitárias, pois já vêm com tratamento de 

fumigação, que no caso é a aplicação de creosoto.  

5.4.3.  O dono ou responsável pela mercadoria entregará uma cópia do Manifesto de Entrada ou 

Saída de Madeira (Anexo IV) no PAN, devidamente assinado pelos responsáveis. 

NOTA: Anexar ao manifesto a Licença de Importação, descrita no item 5.4.1, no manifesto 

5.4.4.  Em caso de navios atracados na área primária em que haja descarregamento de 

dormentes, estes serão acondicionadas ou retirados pelo Operador Portuário, definido em 

Reunião pré-operacional. 

NOTA: Em caso de dormentes utilizados como suporte, o transporte, manutenção, 

acondicionamento e retirada são de responsabilidade do Operador Portuário que descarregou ou 

utilizou. 

5.4.5. Em caso de armazenamento nos pátios da área primária, o Operador Portuário deverá 

solicitar liberação de área para COPLA e COAMB e após validação preencher o formulário de 

armazenamento temporário de madeiras (ANEXO VII). 

5.4.6. Para realizar a operação de armazenagem de dormentes nos pátios será necessário adotar 

as medidas seguintes: 

 Disponibilizar, antes do início da operação de armazenagem dos dormentes, todos os 

materiais necessários e imprescindíveis como: lonas resistentes, barreira de contenção e 

tambores para o armazenamento de resíduos; 

 Os dormentes deverão ser armazenados em locais com piso impermeabilizado;  

 Toda carga deverá ser totalmente enlonada logo após o término da armazenagem, para 

evitar o vazamento e infiltração do creosoto; 

 Os TPA´s e os colaboradores que irão armazenar a mercadoria ou que estarão em contato 

direto com os dormentes deverão estar equipados com EPI´s adequados;  

 O cliente ou responsável pela mercadoria deverá fornecer tonéis suficientes para o 

descarte de lonas, barreira de contenção e EPI´s contaminados; 

 Em casos de intempéries, a operação deverá ser imediatamente interrompida. O cliente ou 

responsável pela mercadoria ficará responsável por sanar os possíveis passivos 

ambientais ocasionados pela armazenagem dos dormentes; 
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 O Operador Portuário ficará responsável por verificar, de forma periódica, as condições do 

enlonamento dos dormentes e também ficará responsável por sanar os possíveis passivos 

ambientais ocasionados por toda atividade com os dormentes; 

 Os resíduos pertinentes à operação de dormentes deverão ser retirados de forma 

periódica, evitando seu acúmulo, e o operador portuário deverá enviar à COAMB o 

comprovante de destinação final dos resíduos gerados na operação de dormentes, 

seguindo o Procedimento Operacional da EMAP, PO-18. 

5.4.7 – Durante a permanecia dos dormentes na área primária (pátios) após operação, o 

Operador Portuário tornar-se responsável pela manutenção e qualquer ocorrência ambiental que 

possa vir a ocorrer. 

5.4.8. - O responsável pelo transporte e armazenamento das madeiras produtos e subprodutos 

florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo especificado na Instrução 

Normativa da SEMA MA Nº 01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de produtos e 

subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). Essa documentação deverá vir anexada no 

manifesto de entrada ou saída das madeiras. 

 

5.5. Madeiras doadas para a EMAP 

 

5.5.1.  Os operadores portuários ou o responsável pela madeira que quiserem doá-la para a 

EMAP deverão preencher o Campo “Doação de Madeiras” do Manifesto de Saída de Madeira e 

entregar o Termo de Doação de Madeira (Anexo V) à COAMB; 

5.5.2. Deverão colocar as madeiras (somente madeiras e não cintas metálicas) nos pontos em 

que a COAMB orientar, acompanhados de um Técnico de Meio Ambiente; 

5.5.3. As madeiras deverão ser adequadamente organizadas nas tinas e não poderão ser 

acondicionadas no piso.  

 

5.6. Processos de tratamento de fumigação de madeiras dentro da área primária 

 

5.6.1. Quando a madeira estiver nos pátios e for constatada a ausência do carimbo da NIMF 15, o 

fiscal da VIGIAGRO avaliará a madeira e, se for detectada a presença de pragas, deverá ser 

realizado o Tratamento Quarentenário (Fumigação) por empresa credenciada junto ao MAPA; 

NOTA: Caso as madeiras estejam na área primária do Itaqui a empresa para execução da 

fumigação deverá ser credenciada junto à EMAP, também.  

5.6.2.  O cliente ou o responsável pela madeira deverá providenciar junto à EMAP o acesso da 

empresa que fará o Tratamento de Fumigação; 

5.6.3. Para realização da fumigação, o dono da madeira deverá seguir o procedimento EMAP PO-

21. 

5.6.4. – A atividade de fumigação deverá ser conforme descrito no procedimento EMAP PO-21 
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5.7. Armazenamento 

 

5.7.1. Deve-se preencher o campo Armazenamento Temporário no Manifesto de Entrada de 

Madeira e indicar o local para o qual pretendem levar a madeira (cais, pátios, etc.) e, no campo 

Permanência, quanto tempo a madeira deverá ficar armazenada. 

NOTA: Esse campo, citado no item acima, aplica-se para as madeiras e dormentes que irão 

entrar na área primária. 

5.7.2. As madeiras destinadas para suporte de carga deverão ser organizadas no cais de forma 

que não impactem na operação. Findada a atividade de suporte, o cliente ou o responsável pela 

madeira deverá fazer a limpeza do berço e a retirada das madeiras do porto ou armazená-las nos 

pátios seguindo corretamente o procedimento;  

5.7.3. No que se refere às madeiras de bordo, as utilizadas em desova de containers e carga 

geral e dormentes que serão armazenadas nos pátios da área primária, os donos das madeiras ou 

Operadores portuários deverão preencher o formulário de armazenamento temporário de 

madeiras (ANEXO VII)   

5.7.4. O responsável pela madeira deverá alinhar antes com a COPLA e a COAMB qual o melhor 

local para armazená-las, conforme descrito nos itens 5.3.3 e 5.4.5;  

5.7.5. A madeira deverá ser armazenada nos pátios de forma adequada. Para tanto, deve-se 

organizar as madeiras uma próxima da outra e depois isolar o local com cones e/ou fita zebrada; 

5.7.6. Findado o prazo de armazenagem das madeiras, as mesmas deverão ser retiradas do Porto 

do Itaqui para sua destinação final, dentro do prazo estipulado para sua saída. Caso contrário, o 

dono ou responsável pela ficará sujeito a Notificação (Anexo I) por essa Coordenadoria;  

NOTA: As toras pequenas de madeiras deverão ser colocadas em tinas, não podendo ser 

misturadas a cintas metálicas. 

 

5.8 – Retirada de madeiras 

 

5.8.1. A madeira só poderá sair da área primária após o cliente ou o responsável pela madeira 

apresentar no PAN uma cópia Manifesto de Saída de Madeiras devidamente assinado pelos 

responsáveis.  

 

5.9 – Destinação final 

   

5.9.1.  A destinação final da madeira deverá ser feita de forma adequada e ambientalmente 

correta, evidenciando-se por meio do comprovante de destinação final, o qual deverá ser entregue 

à COAMB semestralmente. 
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5.10. Cumprimento do procedimento 

 

5.10.1. O cumprimento desse procedimento se faz obrigatório por todos os operadores portuários, 

contratadas, proprietárias das madeiras, transportadoras e por todas as empresas que fazem 

tratamento de Fumigação;  

5.10.2. O descumprimento do procedimento pelas empresas acima citadas poderá ocasionar 

notificação, ROP e/ou interdição da atividade por elas desenvolvida. 

 

 

6.0 – ANEXOS 

 

6.1. ANEXO I – Termo de Notificação 

6.2. ANEXO II – Relatório de Ocorrências Portuárias – ROP 

6.3. ANEXO III – Manifesto de Entrada de Madeira  

6.4. ANEXO IV – Manifesto de Saída de Madeira 

6.5. ANEXO V – Termo de Doação de Madeira 

6.6. ANEXO VI – Fluxograma  

6.7. ANEXO VII – Formulário de Armazenamento Temporário de Madeiras 

 

7.0 – REGISTROS 

Identificação 
Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 
 

 

 

Descarte 

Tempo Base legal  

Manifesto de 
Entrada de 
Madeira 

Sala plantão 
segurança do 
trabalho e meio 
ambiente – 
prédio de 
operações 

Armário 01 Pasta A/Z Ordem 
cronológica 

05 anos N/A Picotar 

Manifesto de 
Saída de 
Madeira 

Sala plantão 
segurança do 
trabalho e meio 
ambiente – 
prédio de 
operações 

Armário 01 Pasta A/Z Ordem 
cronológica 

05 anos N/A Picotar 
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. 

8.0. HISTORICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

1 22/06/2018 1.0 Exclusão: Este procedimento tem como objetivo (...) 

1 22/06/2018 

2.14 

Inclusão: Procedimento EMAP PC-57: Credenciamento e 

cadastramento de empresas para prestação de serviços no 

porto do Itaqui. 

1 22/06/2018 
4.1 

Exclusão (...)do procedimento de Gerenciamento do Fluxo de 

Madeiras no Porto do Itaqui. 

1 22/06/2018 

5.1.6 NOTA 

Inclusão: (...) conforme descrito no item 5.1.4. Exclusão: 

devidamente assinado pelos órgãos responsáveis 

(VIGIAGRO, COAMB e COSEP). 

1 22/06/2018 

5.17 

Inclusão: Quando houver fluxo de madeiras classificadas 

como madeiras em bruto no Porto do Itaqui, o cliente ou 

responsável pela madeira deverá apresentar à COAMB o 

DOF (quando as madeiras forem de origem brasileira), LI 

(Licença de Importação, exigível, quando a madeira for de 

origem estrangeira), Nota fiscal e Certificado de Tratamento; 

Termo de 
doação 

Sala plantão 
segurança do 
trabalho e meio 
ambiente – 
prédio de 
operações 

Armário 01 Pasta L Ordem 
cronológica 

05 anos N/A Picotar 

Relatório de 

Ocorrências 

Portuárias 

 

Sala COAMB – 

Prédio DOP 

 

Armário 01 

Pasta A/Z 
Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente 

 

02 anos 

Manual de 

fiscalização 

conjunta 

EMAP-

ANTAQ 

 

Arquivo 
EMAP 

Termo de 

notificação 

 

Sala COAMB – 

Prédio DOP 

 

Armário 01 

Pasta A/Z 
Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente 

 

02 anos 

Manual de 

fiscalização 

conjunta 

EMAP-

ANTAQ 

 

Arquivo 
EMAP 

Formulário de 

Armazenamen

to Temporário 

de Madeiras 

Sala plantão 

segurança do 

trabalho e meio 

ambiente – 

prédio de 

operações 

Armário 01 Pasta L Ordem 
cronológica 

05 anos N/A Picotar 
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1 22/06/2018 
5.1.7 NOTA 

Inclusão: As documentações citadas acima deverão estar 

junto aos manifestos de entrada ou saída de madeiras. 

1 22/06/2018 
5.1.8 

Inclusão: As madeiras só poderão sair do Porto do Itaqui 

com a devida autorização da VIGIAGRO 

1 22/06/2018 
5.1.8 NOTA 

Inclusão: Na ausência da VIAGIAGRO, a entrada e saída 

das madeiras fica a cargo da gestão da EMAP. 

1 22/06/2018 

5.1.9 

Inclusão: Na ausência de fiscal VIGIAGRO, as madeiras 

poderão entrar pelo PAN e ser acondicionadas em local 

previamente informando pela COPLA e COAMB, devendo 

ficar em local isolado e devidamente sinalizado, até a 

chegada do fiscal da VIGIAGRO. 

1 22/06/2018 

5.1.9 NOTA 

Inclusão: Preencher no Manifesto de entrada de madeiras, 

campo Armazenamento temporário as informações 

solicitadas. 

1 22/06/2018 

5.2.3 NOTA 

Inclusão: Em se tratando de fumigação na área primária do 

Itaqui a empresa deverá ser credenciada junto a EMAP 

conforme procedimento EMAP PC-57. 

1 22/06/2018 
5.2.4 

Inclusão e alteração: A fumigação das madeiras deverá 

seguir o Procedimento EMAP PO-21 

1 22/06/2018 

5.2.6 

Inclusão: As embalagens e suportes de madeiras só deverão 

entrar no país devidamente tratadas, de modo a impedir que 

sejam hospedeiras de insetos ou que, mesmo não tratadas, 

sejam constituídas de madeiras processadas; 

1 22/06/2018 

5.2.7 

Inclusão: Na ausência de fiscal VIGIAGRO, as madeiras 

poderão descer e ser acondicionadas em local previamente 

informando pela COPLA e COAMB, devendo ficar em local 

isolado e devidamente sinalizado, até a chegada do fiscal da 

VIGIAGRO. 

1 22/06/2018 

5.2.7 NOTA 

Inclusão: Enviar por e-mail a solicitação de 

acondicionamento temporário na área primária do Itaqui com 

a informação da estimativa de tempo da permanência. 

1 22/06/2018 

5.2.8 

Inclusão: As madeiras que serão acondicionadas nos pátios 

da EMAP, após liberação dos setores COPLA e COAMB, o 

Operador Portuário deverá preencher o Formulário de 

Armazenamento temporário de madeiras (ANEXO...). 

1 22/06/2018 5.3.1 

 

Exclusão: A operadora portuária que descarregar o navio 

levando as peças dele ao costado será responsável por 
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retirar, imediatamente, as madeiras que gerarem para fora 

do porto, evitando assim, o acúmulo delas na faixa de cais.  

1 22/06/2018 
5.3.2 

Inclusão: (...)o formulário de armazenamento temporário 

(ANEXO VII) 

1 22/06/2018 

5.3.3 

Exclusão: o campo de Armazenagem Temporária no 

Manifesto de Entrada de Madeiras e entregar uma cópia para 

a COAMB. Inclusão: O formulário de armazenamento 

temporário (ANEXO VII) 

NOTA: A solicitação de que se trata o item acima poderá ser 

feita via e-mail. 

1 22/06/2018 
5.3.3 NOTA 

Inclusão: A solicitação de que se trata o item acima poderá 

ser feita via e-mail. 

1 22/06/2018 
5.4 

Exclusão da introdução: Os dormentes são madeiras 

processadas e são considerados mercadorias. (...). 

1 22/06/2018 
5.4.3 NOTA 

Inclusão: Anexar ao manifesto a Licença de Importação, 

descrita no item 5.4.1, no manifesto 

1 22/06/2018 

5.4.4 

Exclusão e alteração: Deve-se evitar o acúmulo de 

dormentes na faixa de cais ou pátios. Cumpre ao operador 

portuário retirar imediatamente os dormentes do costado 

para fora do porto ou, quando necessário, para levar para 

pátios. Em caso de intempéries a operadora portuária deverá 

dispor de lonas para o enlonamento na faixa cais; Inclusão: 

Em caso de navios atracados na área primária em que haja 

descarregamento de dormentes, estes serão acondicionadas 

ou retirados pelo Operador Portuário definido em Reunião 

pré-operacional. 

1 22/06/2018 

5.4.4 NOTA 

Inclusão: Em caso de dormentes utilizados com apeação o 

transporte, manutenção, acondicionamento e retirada são de 

responsabilidade do Operador Portuário que descarregou ou 

utilizou. 

    

1 22/06/2018 
5.4.5 NOTA 

Inclusão: A solicitação, de que se trata o item acima, poderá 

ser via e-mail. 

1 22/06/2018 

5.4.7 

Inclusão: Durante a permanecia dos dormentes na área 

primária (pátios) após operação, o Operador Portuário tornar-

se responsável pela manutenção e qualquer ocorrência 

ambiental que possa vir a ocorrer. 
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1 22/06/2018 

5.4.7 NOTA 

Exclusão: Estes não precisam de medidas fitossanitárias, 

pois já vêm com tratamento de fumigação, com aplicação de 

creosoto. 

Exclusão: Em caso de indisponibilidade de área 

impermeabilizada para armazenar os dormentes, a COAMB 

deverá participar, juntamente com a COPLA, do processo de 

escolha do local para armazenagem dos dormentes. A 

operadora portuária deverá providenciar uma lona resistente, 

para enlonar os dormentes, no intuito de evitar o vazamento 

e a infiltração de creosoto. 

1 22/06/2018 
5.5.1 

Exclusão e alteração: A EMAP recebe as madeiras doadas 

pelas operadoras portuárias 

1 22/06/2018 

5.5.5 

Exclusão: A EMAP doa as madeiras que recebe para uma 

cooperativa chamada COOPVILA (Cooperativa de Trabalho, 

Coleta e Recuperação de Resíduos da Vila Maranhão). 

Trata-se de cooperativa formada por treze famílias na Vila 

Maranhão, que reaproveita a madeira recebida de doações e 

produz carvão vegetal e móveis, que carregam a marca da 

sustentabilidade e a EMAP, por sua vez, pratica seus 

princípios de responsabilidade social e ambiental. 

1 22/06/2018 

5.6 

Exclusão da alteração: O Tratamento Fitossanitário 

Quarentenário é uma medida fitossanitária determinada pelo 

MAPA (...) 

1 22/06/2018 

5.6.1 NOTA 

Inclusão: Caso as madeiras estejam na área primária do 

Itaqui a empresa para execução da fumigação deverá ser 

credenciada junto à EMAP, também. 

1 22/06/2018 

5.6.2 

Exclusão e alteração: O cliente ou responsável pela madeira 

deverá solicitar o Tratamento Fitossanitário das madeiras 

para uma empresa credenciada junto ao MAPA. Os custos 

do tratamento deverão ser pagos pelo cliente ou pelo 

responsável pela madeira; 

1 22/06/2018 
5.6.4 

Exclusão e alteração: O cliente ou responsável pela madeira 

deverá enviar (...) 

1 22/06/2018 
5.6.5 

Exclusão e alteração: No e-mail deverão constar as 

seguintes informações e documentos (...) 

1 22/06/2018 
5.6.3 

Inclusão e alteração: Para realização da fumigação, o dono 

da madeira deverá seguir o procedimento EMAP PO-21. 

1 22/06/2018 5.6.7 Exclusão: O local deverá estar sinalizado com cones e/ou fita 
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zebrada e os envolvidos na atividade deverão utilizar EPI´s 

adequados aos produtos que serão usados na atividade; 

1 22/06/2018 

5.6.8 e NOTA 

Exclusão: Os custos do tratamento deverão ser pagos pelo 

cliente ou responsável pela madeira. 

NOTA: para o procedimento de fumigação, deverá seguir o 

Procedimento EMAP PO-21. 

1 22/06/2018 
5.7.1 

Exclusão: (...) considerando que não poderá ultrapassar o 

tempo máximo de 48 h após o término da operação;  

1 22/06/2018 
5.7.1 NOTA 

Inclusão: Esse campo, citado no item acima, aplica-se para 

as madeiras e dormentes que irão entrar na área primária 

1 22/06/2018 

5.7.3 

Exclusão: Se a madeira for destinada para a retroárea, o 

cliente ou o responsável pela madeira deverá apresentar à 

COAMB o Manifesto de Entrada de Madeira devidamente 

assinado pelos órgãos responsáveis. 

Inclusão e alteração: No que se refere as madeiras de bordo, 

as utilizadas em desova de containers e carga geral e 

dormentes que serão armazenadas nos pátios da área 

primária, os donos das madeiras ou Operadores portuários 

deverão preencher o formulário de armazenamento 

temporário de madeiras (ANEXO VII) 

1 22/06/2018 
 

Inclusão da planilha de registros com acréscimo da base 

legal. 

1 22/06/2018 Anexos Exclusão dos anexos VII, VIII, IX, X, XI 

1 22/06/2018 Anexo VI Alteração do fluxograma 

1 22/06/2018 Anexo VII Alteração e inclusão  

1 22/06/2018 
 

Alteração do anexo III, exclusão dos itens 1 e 13 (unidade 

kg/m2) 

1 22/06/2018  Alteração do anexo II – acréscimo do novo modelo 

2 31/07/2018 

2.15 

Inclusão: Instrução normativa SEMA Nº 01, de 06/09/2006 - 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da licença para o transporte 

de produtos e subprodutos florestais de origem nativa. 

2 31/07/2018 

5.1.10 

Inclusão: 5.1.10. – O responsável pelo transporte e 

armazenamento das madeiras produtos e subprodutos 

florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, 

segundo especificado na Instrução Normativa da SEMA MA 

Nº 01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de 

produtos e subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). 
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Essa documentação deverá vir anexada no manifesto de 

entrada ou saída das madeiras 

2 31/07/2018 

5.3.7 

Alteração: Enviar por e-mail a solicitação de 

acondicionamento temporário na área primária do Itaqui para 

COPLA e COAMB com o formulário de armazenamento 

temporário de madeiras (ANEXO VII) preenchido e anexado 

e devidamente assinado pelos setores responsáveis da 

EMAP. 

2 31/07/2018 

5.2.9 

Inclusão: O responsável pelo transporte e armazenamento 

das madeiras produtos e subprodutos florestais de origem 

nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo 

especificado na Instrução Normativa da SEMA MA Nº 

01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de 

produtos e subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). 

Essa documentação deverá vir anexada no manifesto de 

entrada ou saída das madeiras. 

2 31/07/2018 

5.3.3 

Inclusão: Enviar por e-mail a solicitação de 

acondicionamento temporário na área primária do Itaqui para 

COPLA e COAMB com o formulário de armazenamento 

temporário de madeiras (ANEXO VII) devidamente 

preenchido e assinado pelos setores EMAP responsáveis. 

2 31/07/2018 
5.3.3 NOTA 

Exclusão: A solicitação de que se trata o item acima poderá 

ser feita via e-mail. 

2 31/07/2018 

5.3.4 

Inclusão: O responsável pelo transporte e armazenamento 

das madeiras produtos e subprodutos florestais de origem 

nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo 

especificado na Instrução Normativa da SEMA MA Nº 

01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de 

produtos e subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). 

Essa documentação deverá vir anexada no manifesto de 

entrada ou saída das madeiras. 

2 31/07/2018 

5.4.5 

Exclusão e alteração: Se for necessário levar as peças para 

a retroárea, a operadora portuária que as movimentar deverá 

retirar os dormentes para fora do porto, no máximo até o 

término da operação. Se for necessário armazenar os 

dormentes na retroárea, deve-se preencher o formulário de 

Manifesto de Entrada de Madeira e seguir as orientações do 

campo de armazenagem.  

Inclusão: Em caso de armazenamento nos pátios da área 
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primária, o Operador Portuário deverá solicitar liberação de 

área para COPLA e COAMB e após validação preencher o 

formulário de armazenamento temporário de madeiras 

(ANEXO VII). 

2 31/07/2018 
5.4.5 NOTA 

Exclusão: O formulário que se trata o item anterior, deve 

estar com as assinaturas dos setores EMAP responsáveis. 

2 31/07/2018 

5.4.8 

Inclusão: O responsável pelo transporte e armazenamento 

das madeiras produtos e subprodutos florestais de origem 

nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, segundo 

especificado na Instrução Normativa da SEMA MA Nº 

01/2006, deverá possuir a licença para o transporte de 

produtos e subprodutos florestais de origem nativa (LTPF). 

Essa documentação deverá vir anexada no manifesto de 

entrada ou saída das madeiras. 

2 31/07/2018 

5.3.1 

 NOTA 

Inclusão: As madeiras geradas de containers, que chegam 

no Porto do Itaqui via transporte rodoviário, são de 

responsabilidade do Operador portuário responsável pela 

descarga. 
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ANEXO I – TERMO DE NOTIFICAÇÃO 
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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 OCORRENCIAS PORTUÁRIAS 
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Instrução de preenchimento 

Campo 01 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: MANIFESTO DE ENTRADA DE MADEIRAS 

C ó digo

EMAP-RSGA-31

Versão

2

D ata

23/08/2018

Janaina Privado Gabriela Hecler

Data Horário

Nome da empresa Razão Social  

Telefone: Local de Origem: 

Permanência: 10
Houve e-mail de solicitação? 

(11)
(  ) SIM  (  ) NÃO

Houve liberação da 

COAMB e COPLA?( 

12) 

(  ) SIM (  ) NÃO

Item

1

2

3

4

COAMB: 

Empresa Transportadora: 

Responsável: RG 18

Veículo Transportador:      Placa 20

T í t ulo

MANIFESTO DE ENTRADA DE MADEIRA

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

TRANSPORTADOR 

Retro área: (   ) Pátio A    (  ) Pátio B    (  ) Pátio C    (  ) Pátio D  (  ) Pátio E (  ) Pátio F  (  ) Pátio H

VOLUME DE MADEIRA 

Descrição da Madeira (13)

21

CARACTERISTICA DA MADEIRA:  (VIGIAGRO) - (8)

(  ) Madeira Bruta  (  ) Madeira Processada (  ) Suporte de Madeira para transporte (paletes) (  ) Dormentes (  ) Outros

(  )  Possui a MARCA INTERNACIONAL de Tratamento:(  ) MB (  ) HT (  ) KD-HT      (  ) Outros

3 4

Endereço: (5)

6 7

______________________________________________________

Data e Assinatura do Responsável (21) 

19

16

17

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - (9)

 (  ) 100        (  ) 101        (  ) 102        (  ) 103     (  ) 104     (   ) 105         (  ) 106 (  ) Berço 108Cais: 

OBS: Madeiras consideradas "madeira em bruto" anexar o DOF ou LI, Nota fiscal e certificado do tratamento. Os dormentes devem anexar a LI.

GERENCIAMENTO – EMAP (15)

VIGIAGRO: COGPO

 

Peso/Quantidade   (14)
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Data da entrada da madeira; 

Campo 02 Horário da entrada da madeira; 

Campo 03 Nome da empresa responsável pela madeira 

Campo 04 Razão social responsável da madeira (dono- cliente, operadora ou contratada); 

Campo 05 Endereço do responsável da madeira; 

Campo 06 Telefone para contato do responsável da madeira; 

Campo 07 O local de origem da madeira;  

Campo 08 Campo preenchido pela VIGIAGRO, assinalar; 

Campo 09 Assinalar o local que as madeiras ficarão armazenadas temporariamente; 

Campo 10 Preencher o tempo que a madeira ficará dentro da área primária.  

Campo 11 Informar se houve e-mail de solicitação de armazenamento  

Campo 12 Assinalar se houve liberação da COAMB e COPLA  

Campo 13 Descrição da madeira;  

Campo 14 Quantidade / Peso da madeira;  

Campo 15 
Assinatura dos responsáveis pela entrada da madeira. Na ordem: VIGIAGRO, COAMB 

E COGPO 

Campo 16 Nome da empresa transportadora das madeiras 

Campo 17 Nome do responsável pela transportadora 

Campo 18 RG do responsável pela transportadora 

Campo 19 Informar qual tipo de veículo está sendo transportada a madeira 

Campo 20 Placa do veículo transportador da madeira 

Campo 21 Data e assinatura do responsável pela madeira  
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ANEXO IV: MANIFESTO DE SAÍDA DE MADEIRAS 

C ó digo

EMAP-RSGA-32

Versão

2

D ata

23/08/2018

Janaina Privado Gabriela Hecler

Data Horário

EMPRESA:  Razão Social

Telefone:                  Local de origem

Item

1

2

3

4

Empresa Transportadora: 

Responsável:                    RG 14

Veículo Transportador:       Placa 16

Instalação Receptora:              

Responsável:                 

Destinação Final:           

 

_________________________(21)________________________

Data e Assinatura do Responsável: 

Obs.:     (22)

 

TRANSPORTADOR

_______________________(17)__________________

Data e Assinatura do Responsável  

12

13

15

18

19

20

4

Endereço:                                 (5)

6 7

(  ) SIM                             (  ) NÃO

COAMB COGPO

RECEPTOR - TRATAMENTO / DESTINAÇÃO FINAL

VOLUME DE MADEIRA - (10)

DOAÇÃO DE MADEIRAS (9)

CARACTERÍTICA DA MADEIRA (Campo Assinar pela VIGIAGRO) - (8)

(  )  Madeira Bruta  (  )  Madeira Processada (  ) Suporte de Madeira para transporte (paletes) e outros (  ) Dormentes

(  ) Possui a MARCA INTERNACIONAL de Tratamento: (  )  MB (  ) HT (  ) KD-HT      (  ) Outros

OBS: Madeiras consideradas "madeira em bruto" anexar o DOF ou LI, Nota fiscal e certificado do tratamento. Os dormentes devem anexar a LI.

1 2

3

GERENCIAMENTO – EMAP (11)

T í t ulo

MANIFESTO DE SAÍDA DE MADEIRA

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

VIGIAGRO

Peso/QuantidadeDescrição da Madeira 
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Data da entrada da madeira; 

Campo 02 Horário da entrada da madeira; 

Campo 03 Nome da empresa responsável pelas madeiras 

Campo 04 Razão social responsável da madeira; 

Campo 05 Endereço do responsável da madeira; 

Campo 06 Telefone para contato do responsável da madeira; 

Campo 07 O local de origem da madeira;  

Campo 08 Campo a ser preenchido pela VIGIAGRO – Origem da madeira; 

Campo 09 Preencher em caso de doação de madeira para EMAP 

Campo 10 Característica da madeira utilizada 

Campo 11 
Assinatura dos responsáveis pela saída da madeira. Nessa ordem: VIGIAGRO, COAMB, 

COGPO 

Campo 12 Nome da Empresa que realizará o transporte da madeira; 

Campo 13 Nome do responsável pelo transporte 

Campo 14 RG do representante da transportadora 

Campo 15 Tipo de veículo que irá transportar a madeira 

Campo 16 Placa do veículo transportador 

Campo 17 Data e assinatura do transportador das madeiras 

Campo 18 Nome da instalação que receberá a madeira, seja para tratamento ou destinação 

Campo 19 Nome do responsável pela instalação recebedora da madeira 

Campo 20 Destinação final das madeiras 

Campo 21 Data e assinatura do responsável pelo recebimento da madeira 

Campo 22 Observações pertinentes 

 

 

 

 

 



  

Gerenciamento do fluxo de madeira no porto do Itaqui EMAP-PC-34 Data: 23/08/2018 Ver.: 3 

 

 Página 29 de 33 

 

ANEXO V – TERMO DE DOAÇÃO 

 Título Código 

TERMO DE DOAÇÃO 

EMAP-RSGA-38 

Versão 

1 
Data 

23/08/2018 
Elaborado Por Aprovado por 

Janaina Privado  Gabriela Heckler  

A empresa/operadora,______________(01)___________________ portador(a) do CNPJ 

n°___________(02)_____________________, residente no endereço, 

________________________________(03)_____________________________________ 

atesta para devidos fins, que os resíduos de madeiras encontrados na área primária do 

Porto Itaqui, que pertence a empresa__________(04)_________________ com 

CNPJ__________(05)__________, na pessoa Sr._____________(06)___________ com 

RG ________(07)____________ e CPF________(08)___________ estará sendo doado 

para Empresa Maranhense de Administração Portuária- EMAP. 

 

Atenciosamente, 

 

São Luís,  ...... de ......................... de ............. (09) 

 

__________________________(10)_______________________________ 

Nome do responsável da empresa/operadora 

 

______________________(11)________________________________ 

Técnico responsável/Carimbo 
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01      Nome da Operadora Portuária que está doando a madeira; 

Campo 02      CNPJ da Operadora Portuária que está doando a madeira; 

Campo 03      Endereço da Operadora Portuária que está doando a madeira; 

Campo 04      Nome da empresa que é proprietária da madeira; 

Campo 05      CNPJ da empresa que é proprietária da madeira; 

Campo 06      Nome do representante da Operadora Portuária; 

Campo 07      RG do representante da Operadora Portuária; 

Campo 08      CPF do representante da Operadora Portuária; 

Campo 09      Data da doação; 

Campo 10      Assinatura do representante da Operadora Portuária; 

Campo 11     Assinatura e carimbo do Técnico em Meio Ambiente que recebeu a doação. 
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Anexo VI – Fluxograma do gerenciamento do fluxo de madeiras 

 

 

 

INICIO

Entrada de madeiras: 
Diversas pelo PAN, 

dormentes

Madeira e/ou dormentes 
precisem ser armazenados na 

área primária

Retirada de madeiras da área 
primária: dormentes, utilizadas em 

apeação ou de bordo

Responsável pela madeira 
protocola o requerimento 

na VIGIAGRO

Responsável ou Operador 
Portuário solicita a COPLA e 
COAMB o armazenamento

Responsável pela madeira, solicitar 
requerimento junto a VIGIAGRO.

Responsável pela madeira 
solicita presença e análise 
da madeira pelo fiscal da 

VIGIAGRO

Local definido pela 
EMAP, sinalização 

feita pelo 
responsável ou 

Operador

Aguardar anuência 
ou retirar da área 

primária

Responsável 
preenche o 

manifesto de saída e 
solicita assinatura da 

VIGIAGRO e EMAP

Madeiras estão 
proibidas de sair e 

necessita de 
fumigação

Entra pelo PAN 
com manifesto de 

entrada

Não entra pelo 
PAN e passará pelo 

processo de 
fumigação fora da 

área primária

Responsável 
preenche o 

manifesto de saída e 
solicita assinatura da 

VIGIAGRO e EMAP

Responsável pela 
madeira e Fumigação 
seguir Procedimento 

EMAP PO-21

Responsável pela 
madeira quer doar 

para EMAP

Preencher manifesto de saída e assinalar campo de 
doação e preencher termo de doação

SIM NÃO
SIM NÃO

SIM NÃO
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Anexo VII – FORMULÁRIO DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE MADEIRAS 

C ó digo

EMAP-RSGA-86

Versão

1

D ata

23/08/2018

Jéssica Galvão Hélio Dantas

Nome da Empresa Local de origem

Endereço 

Tipo de madeira

4

Houve e-mail de 

solicitação? (9)

Houve liberação dos 

setores? (10)

OBS:  (8)

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Sim  (  ) Não

ANUÊNCIA

Responsável pela madeira - (12) COPLA EMAP - (13) COAMB EMAP - (14)

11
Tempo de 

permanência

(  ) Berço 102 (  ) Berço 103

(  ) Berço 104 (  ) Berço 105

2

(  ) Berço 106 (  ) Berço 108

(  ) Pátio A (  ) Pátio B

(  ) Pátio C (  ) Pátio D

(  ) Pátio E (  ) Pátio F

Quais: ________(7)________________________

(  ) Pátio G (  ) Pátio H

(  ) Outros

Este documento deve ser utilizado para madeiras e dormentes que já encontram-se na área 

primária e não serão retirados da área alfadegada.

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

Quantidade 

(unidade/Kg)

5

1 3

Local de armazenamento - (6)

(  ) Berço 100  (  ) Berço 101

T í t ulo

FORMULÁRIO DE ARMAZENAMENTO 

TEMPORÁRIO DE MADEIRAS

Elabo rado  P o r A pro vado  po r
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Instrução de preenchimento 

Campo 01      Nome da empresa responsável pela madeira ou pela manutenção; 

Campo 02      Endereço da empresa 

Campo 03      Local de origem das madeiras a serem acondicionadas; 

Campo 04      informar tipo de madeira; 

Campo 05      Quantidade da madeira a ser acondicionada 

Campo 06      Local de armazenamento na área primária 

Campo 07    Definir outros locais que possam ser armazenados; 

Campo 08      Observações pertinentes 

Campo 09     Assinalar se houve e-mail; 

Campo 10      Assinalar se houve liberação dos setores da EMAP; 

Campo 11     Tempo de permanência das madeiras na área de armazenamento 

Campo 12     Anuência/assinatura com carimbo ou nome legível do responsável pela madeira 

Campo 13     Anuência/assinatura com carimbo ou nome legível do representante da COPLA EMAP 

Campo 14     Anuência/assinatura com carimbo ou nome legível do representante COAMB EMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


