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1.0 – OBJETIVO 

Identificar a quantidade de geração de cada tipo de resíduos provenientes de construções, 

reformas, reparos, demolições de obras civis no Porto de Itaqui, assim como as orientações de 

armazenamento e descarte destes. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1. - Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

2.2 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos da EMAP; 

2.3 - ABNT NBR 10004:2004 – Resíduos sólidos – Classificação; 

2.4 - Lei n°. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 
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2.5 - Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

2.6 - RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece o código de cores para 

os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, 

bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva; 

2.7 – Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências; 

2.9 - NIMF nº 15/2009 – Norma Internacional Fitossanitária; 

2.10 – Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 56, de 6 de agosto de 2008 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas 

áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados; 

2.11 – ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

2.12 – Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui e terminais Delegados 

(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 – Resolução CONAMA nº 416/2009: dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequado, e dá outras 

providências. 

2.20 – Procedimento EMAP PC – 31: Controle de Emissão de Particulados em suspensão no 

Porto do Itaqui. 

2.21. - Procedimento EMAP PC – 34: Gerenciamento de fluxo de madeira no Porto do Itaqui 

2.22. – Procedimento EMAP PC-24: Comunicação e Investigação de Incidentes e Acidentes 

Ambientais. 

2.23. – Procedimento EMAP PO-18: Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos das EMAP. 

2.24. – Procedimento EMAP PC-39: Fiscalização de obras e serviços na poligonal do porto do 

Itaqui. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

3.1 – RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL:  

São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 
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argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha” 

3.2 – GERADORES:  

São pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou 

empreendimentos que gerem os resíduos de construção civil; 

3.3 - TRANSPORTADORES:  

São as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos entre as 

fontes geradoras e as áreas de destinação; 

3.4 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS:  

É o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações 

necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos; 

3.5 - REUTILIZAÇÃO:  

É o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo; 

3.6 - RECICLAGEM:  

É o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação; 

3.7 - BENEFICIAMENTO:  

É o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-los de 

condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto; 

3.8 - COAMB:  

Coordenadoria de MEIO AMBIENTE da EMAP. 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

4.1 – A competência para gerenciar esse procedimento será da GEIMP, COAMB e COSET; 

4.2 – Caso a empresa não cumpra o procedimento, a mesma estará sujeita a Notificação (Anexo 

I).  

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 acesso às instalações do Porto do Itaqui será autorizado pela Autoridade Portuária 

apenas aos colaboradores que comprovarem a participação nos treinamentos de PROAPI e 

direção defensiva (salvo em casos excepcionais e com autorização); 
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4.5 – É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços a correção ou mitigação de 

qualquer tipo de impacto ambiental ou estrutural causado no momento da operação de 

movimentação ou armazenamento de resíduos da construção civil na área do Porto Organizado; 

4.6 – É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços providenciar todos os 

equipamentos de segurança (EPIs) necessários para a execução da atividade. 

4.7 – 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;  

4.8 – É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços entregar toda documentação 

exigida.  

NOTA: É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços fornecer, quando solicitado 

pela Autoridade Portuária, as documentações de regularização ambiental dos veículos (caminhão, 

carretas e outros) e dos condutores dos mesmos no caso de resíduos perigosos. 

4.9. – É de responsabilidade da empresa seguir o procedimento EMAP PC-39 e atender todos os 

requisitos descritos.  

4.10 – As empresas prestadoras de serviços devem manter suas documentações, apresentadas à 

COAMB para cadastro, atualizadas. Caso esses documentos estejam fora da validade, a COAMB 

poderá não autorizar a realização do serviço. 

4.11 – É da responsabilidade da GEIMP, GEOPE: 

 Assegurar o cumprimento das legislações e das Normas Internas de Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente; 

 Comunicar as eventuais ocorrências ambientais e/ou de segurança aos Engenheiros e 

Técnicos da COAMB/COSET. 

4.12 – É da responsabilidade dos Engenheiros e Técnicos De Segurança e Meio Ambiente da 

EMAP:  

 Assessorar os coordenadores e funcionários quanto aos aspectos técnicos, treinamentos e 

assuntos relacionados ao que determina este procedimento; 

 Monitorar e atuar no desenvolvimento e melhorias contínuos deste procedimento através 

do acompanhamento das práticas operacionais; 

4.13 – É da responsabilidade dos empregados: 

 Conhecer e seguir todas as orientações contidas neste procedimento. 
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4.14 – As Empresas Envolvidas (operadoras portuárias, agências, arrendatárias) deverão dar 

suporte à EMAP no que se refere à cobrança deste procedimento, assim como a entrega das 

documentações por parte das Empresas Prestadoras de Serviços. 

4.15. – Para início das atividades na poligonal do Porto do Itaqui, a empresa executora do serviço, 

deverá ser treinada nos procedimentos EMAP PC-39 e PC-42. 

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

5.1. - Caso haja incidentes ou acidentes ambientais é necessário a investigação do mesmo, 

devendo seguir o Procedimento EMAP PC-24. 

5.2. – A planilha de inventários de resíduos (ANEXO IV) deverá ser preenchida com as 

informações necessárias e apresentada à COAMB, que irá avaliar a classificação e destinação 

final dos resíduos, deverá ser entregue pelo menos em 04 em 04 meses dependendo do prazo de 

atuação da obra na poligonal do porto do Itaqui. 

5.3. – A geração de outros resíduos, não descritos nesse procedimento, deverá ser seguindo o 

Procedimento EMAP PO-18. 

5.4. – A empresa que adentrar à área primária com madeiras, deverá seguir o fluxo estabelecido 

no Procedimento EMAP PC-34. 

5.5. – As empresas deverão seguir a sistemática a seguir. 

5.6. - IDENTIFICAÇÕES DOS RESÍDUOS 

5.6.1 - A identificação dos resíduos serve para garantir a segregação realizada nos locais de 

geração e deve estar presente nas embalagens, "contêineres", nos locais de armazenamento e 

nos veículos de coleta interna e externa. Utilizando simbologias baseadas na norma da ABNT 

NBR baseadas na norma da ABNT NBR 7500 a 7504 e na resolução CONAMA nº 275/01, 

procurando sempre orientar quanto ao risco de exposição. 

5.6.2 - Durante as obras e manutenções civis no Porto do Itaqui, as empresas contratadas para a 

execução de qualquer atividade deverão atender as disposições estabelecidas neste 

Procedimento. 

5.6.3 - Os resíduos gerados nas obras e manutenções civis na área portuária são classificados 

em: 
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GRUPO TIPO DE RESÍDUOS 
C

L
A

S
S

E
 A

 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

a) De construção, demolição reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.) produzidas nos 

canteiros de obras  

 

C
L

A
S

S
E

 B
 São Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; 

C
L

A
S

S
E

 C
 

São Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.  

Exemplo: a resolução CONAMA não traz exemplos de resíduos deste tipo. Nele encaixam-

se materiais que não são considerados perigosos (Classe D) e para os quais ainda não 

técnicas de reciclagem. 

C
L

A
S

S
E

 D
 

São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, 

óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clinicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como 

telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 

saúde. 

Tabela 01: classificação de resíduos 

5.7 SEGREGAÇÃO  

5.7.1. - A segregação dos resíduos dentro do Porto tem como objetivos: evitar a mistura de 

resíduos incompatíveis, contribuir para o aumento da “qualidade” dos resíduos que possam ser 

recuperados ou reciclados e diminuir o volume de resíduos perigosos a serem tratados ou 

dispostos.  

5.7.2. - A segregação deve ser entendida como um processo de separação dos resíduos na 

origem para atender com eficiência o programa de coleta seletiva a ser implantado na frente de 

serviço das obras e/ou manutenções na área portuária. 
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5.7.3. - A mistura de dois ou mais resíduos incompatíveis pode ocasionar reações indesejáveis ou 

incontroláveis que resultam em consequências adversas ao ser humano, ao meio ambiente, aos 

equipamentos e mesmo à própria instalação portuária.  

5.7.4. - Para as obras de grande porte, as Prestadoras de Serviço deverão disponibilizar 

caçambas estacionárias atendendo o padrão de cores estabelecido na Resolução CONAMA 

275/00. As caçambas deverão possuir lonas ou tampas para evitar o acúmulo de águas e 

acondicionamento de resíduos que não são provenientes de outras atividades.  No caso de 

geração de resíduos orgânicos, o mesmo deverá ser coletado diariamente para evitar proliferação 

de vetores e odores. 

5.7.5. - Para as obras de pequeno porte, as Prestadoras de Serviço deverão disponibilizar 

coletores de pelo menos 200 litros atendendo o padrão de cores estabelecido na Resolução 

CONAMA 275/00. Os coletores deverão ter sacos plásticos. 

5.7.6. - Os técnicos ou supervisores e/ou encarregados das prestadoras de serviço deverão 

capacitar os profissionais que operam na manipulação dos resíduos para terem condições de 

classificar, manusear, segregar os resíduos adequadamente e conhecer o sistema de 

identificação quanto aos símbolos, cores e tipos de recipientes. 

5.7.7. - Os profissionais responsáveis pela manipulação dos resíduos sólidos usarão EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individuais), que são: uniforme, bota de borracha, meia, luvas de 

borracha, máscara semi facial e capacete. 

5.7.8. – Para coletores menores, poderá ser utilizado sacos plásticos coloridos de acordo com a 

coloração da geração dos resíduos a fim de evitar misturas de resíduos no ato da coleta. 

 

5.8. ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO: 

5.8.1 - O acondicionamento dos resíduos sólidos será executado no momento de sua geração, 

no seu local de origem ou próximo a ele, em recipientes adequados ao tipo, quantidade e 

características, para um melhor manuseio destes e a proteção do funcionário encarregado de sua 

coleta e remoção. Isso evitará a exposição dos resíduos, e ainda permitirá a identificação 

daqueles que possam requerer cuidados especiais de contaminação. 

5.8.2.- Os resíduos devem ser acondicionados de acordo com o tipo de resíduo conforme descrito 

a seguir: 

TIPO DE RESÍDUO ACONDICIONAMENTO INICIAL 

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, componentes cerâmicos, 

concreto, tijolos e similares. 

Pilhas formadas próximas aos locais de 

transporte interno, nos respectivos pavimentos.  
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Madeira Bombonas ou pilhas formadas nas 

proximidades da própria bombona ou dos 

dispositivos de transporte vertical. 

Plásticos (embalagens, aparas de 

tubulações, etc.) 

Bombonas ou fardos 

Papelão (sacos e caixas de 

embalagens utilizados) e papeis 

(escritório). 

Bombonas ou fardos 

Metal (ferro, aço, fiação, arame, etc.) Sacos de rafia próximos aos locais de geração. 

Serragem Sacos de embalagem do gesso ou sacos de 

ráfias próximo aos locais de geração 

Gesso de revestimento placas e 

artefatos 

Eventualmente em pilhas para imediata 

remoção 

Solos  Recolher após o uso e dispor em local 

adequado, sendo este já para 

acondicionamento final. 

Telas de fachada e de proteção Quando em pequenos pedações, colocar em 

sacos de ráfia. Em placas, forma fardos. 

Isopor Manuseio com os cuidados observados pelo 

fabricante do insumo na ficha de segurança da 

embalagem ou do elemento contaminante do 

instrumento de trabalho. Imediato transporte 

pelo usuário para o local de acondicionamento 

final. 

Resíduo perigosos presentes em 

embalagens plásticas, instrumentos de 

aplicação (pinceis, broxas e trinchas) e 

outros materiais auxiliares (panos, 

trapos, estopas, etc.) 

Bombonas com identificações 

Restos de uniformes, botas, panos e 

trapos sem contaminação por produtos 

químicos. 

Disposição nos Bags para resíduos diversos 

sendo este acondicionamento final. 
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5.8.3. – É permitido o armazenamento temporário em áreas pré-definidas e tempo determinado 

pela GEIMP e COAMB em se tratando de atividade fora da área primária. Dentro da área primária 

deverá ter acordo entre COPLA, COAMB e GEIMP. A empresa deverá obedecer às cores dos 

recipientes de acordo com legislações vigentes.  

NOTA: Para armazenamento temporário só será permitido a utilização de tinas (caçambas 

estacionárias), coletores ou tambores desde que estejam com a coloração de acordo com os 

resíduos gerados. Qualquer outra forma de armazenamento será previamente avaliada pela 

COAMB. 

5.8.4. - Cada empresa é responsável pelos resíduos gerados nas suas atividades dentro da 

poligonal do Porto do Itaqui e terminais delegados, devendo armazená-los adequadamente para 

evitar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas; 

5.8.5. Os resíduos perigosos deverão ser acondicionados em conformidade com a legislação 

vigente. Os contêineres e/ou tambores devem ser armazenados, preferencialmente, em áreas 

cobertas, bem ventiladas, e os recipientes devem ser colocados sobre base de concreto ou outro 

material que impeça a lixiviação e percolação de substâncias para o solo e águas subterrâneas. A 

área deve possuir, ainda, um sistema de drenagem e captação de líquidos contaminados para que 

sejam posteriormente tratados.  

NOTA: Na área primária não é permitido armazenamento de resíduos perigosos, caso haja 

necessidade, informar para COAMB e aguardar anuência do referido retorno. 

5.8.6 - Os contêineres e/ou tambores devem ser devidamente rotulados de modo a possibilitar 

uma rápida identificação dos resíduos armazenados;  

5.8.7 - Os resíduos com materiais dispersantes no ar devem ser armazenados e protegidos com 

lonas, para não serem dispersos constantemente, devendo observar o tempo (horas) disposto 

para tal atividade.   

 

5.9. COLETA E TRANSPORTE 

5.9.1. - Compreende a operação de transferência dos resíduos acondicionados do local da 

geração para o armazenamento temporário e/ou, tratamento. 

5.9.2. - A geradora de resíduo poderá elaborar uma rota de coleta obedecendo ao fluxo pré-

estabelecido visando realizar o menor percurso possível entre a unidade de acondicionamento e 

local de armazenamento temporário. Essa rota poderá ser cobrada pela COAMB. 

5.9.3. - Toda a atenção deverá ser aplicada pela equipe a fim de evitar, durante a coleta, o 

derramamento de resíduos. Em caso fortuito, o pessoal responsável pela limpeza deverá ser 

treinado para adotar providências de forma a isolar a área, aplicar solução desinfetante sobre os 

resíduos, recolher o material com o auxílio de equipamentos adequados, colocar os resíduos em 
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saco plástico fechando a boca do mesmo corretamente e encaminha-lo para o veículo. Após todo 

esse procedimento tanto o local como os equipamentos utilizados devem ser novamente 

desinfetados sendo estes últimos guardados. 

5.9.4. - A coleta dos resíduos deverá ser realizada no mínimo semanalmente ou de acordo com a 

demanda da geração. O gerador deve apresentar o manifesto de retirada e transporte à COAMB 

devidamente preenchido com as informações do gerador, transportador e do destinatário.  

NOTA: No caso de resíduos gerados na área primária a empresa deverá preencher o manifesto 

(ANEXO II) que deverá conter a assinatura dos órgãos fiscalizadores (ANVISA, VIGIAGRO - 

Quando couber -  COAMB e GESEP). 

NOTA: Para transporte na área primaria a empresa prestadora de serviço deverá ser credenciada, 

conforme procedimento EMAP quando publicado, e devendo possuir, dentre outros, a Autorização 

de Funcionamento de Empresas (AFE) 

5.9.5. – As caçambas ou coletores deverão ser transportados devidamente fechado a fim de 

evitar dispersão de materiais. 

5.9.6. Com a finalidade de evitar emissões de particulados o transporte deverá seguir conforme 

procedimento EMAP PC-31. 

5.10. DESTINAÇÃO FINAL 

5.10.1. As ações para o tratamento dos resíduos devem obedecer às indicações da Resolução 

CONAMA nº 307 alterada pela Resolução CONAMA nº 469/2015.  

5.10.2. - A seguir as principais formas para o tratamento dos resíduos gerados durante as obras: 

 

GRUPO FORMAS DE TRATAMENTO 

C
L

A
S

S
E

 A
 

 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos classe A de preservação de material para 

usos futuro.  

 

C
L

A
S

S
E

 B
 

 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura;  
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5.10.3. - As prestadoras de serviço deverão apresentar à COAMB comprovante de tratamento e 

destinação final dos resíduos coletados e transportados no canteiro de obras ou frente de serviço 

até 05 (cinco) dias após destinação. 

 

5.11. MECANISMO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 

5.11.1. - Caberá à COAMB e aos técnicos ou supervisores e/ou encarregados das prestadoras de 

serviço as seguintes medidas:  

a) Verificação de Campo  

 Verificar regularmente se os resíduos estão sendo acondicionados e identificados; 

 Verificar se os resíduos estão sendo segregados e acondicionados em recipientes 

adequados. 

 Vistoriar sistematicamente o local destinado ao armazenamento temporário dos resíduos, 

de forma a verificar se há quaisquer irregularidades como recipientes deteriorados, abertos 

ou com possibilidades de transbordamento e sem identificação.  

 Solicitar cópia das licenças ambientais de todas as empresas que prestam serviços de 

transporte, coleta e destinação final dos resíduos de construção civil.  

 Acompanhar os veículos de transporte se os resíduos estão destinados em local 

apropriado para cada fim.  

b) Controle de Geração  

 Acompanhar, controlar e principalmente registrar o quantitativo de resíduos produzidos em 

todas as atividades do Porto, e seu destino, mantendo as informações constantemente 

atualizadas.  

c) Registro de Controle de Documentos  

C
L

A
S

S
E

 C
  

Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas.  

 

C
L

A
S

S
E

 D
 

Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas. Exemplos: incineração, aterros de classe I, 

entre outros. 
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 Garantir que os documentos necessários (manifestos e comprovantes de tratamento dos 

resíduos) estejam disponibilizados em locais de fácil acesso, para fiscalização da EMAP e 

de órgãos externos (IBAMA, SEMA e etc.). 

 

6.0 – ANEXOS 

6.1 -  ANEXO I – EMAP-RSGI-28: Termo de Notificação  

6.2. – ANEXO II – EMAP-RSGI-26- MANIFESTO DE RESÍDUOS 

6.3. – ANEXO III – FLUXOGRAMA 

6.4. – ANEXO IV - Planilha de Inventário de Resíduos 

 

7.0 – REGISTROS 

 

Identificação 
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 

Manifesto de 

Resíduo 

Sala da 

COAMB 

(prédio DOP) 

Armário 01 Pasta A/Z 

Mensal 

ordem 

cronológica 

e 

decrescente 

2 anos 

 

Arquivo 

EMAP 

Planilha de 

Inventário de 

Resíduos 

Sala da 

COAMB 

(prédio DOP) 

Armário 01 Pasta A/Z 

Mensal 

ordem 

cronológica 

e 

decrescente 

02 anos 
Arquivo 

EMAP 
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8.0 – HISTÓRICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

1 16/10/2017 
ANEXO 

Alteração anexo I: EMAP-RSGI 27- Relatório de 

Ocorrências Portuárias (ROP) 

1 16/10/2017 
ANEXO 

Alteração anexo II: EMAP-RSGI 26-  Manifesto de 

Resíduos 

2 02/12/2017 2.23 Inclusão 

2 02/12/2017 4.14 Inclusão 

2 02/12/2017 4.15 Inclusão 

2 02/12/2017 4.16 Inclusão 

2 02/12/2017 5.3. Inclusão e alteração 

2 02/12/2017 5.1 Inclusão  

2 02/12/2017 5.2 Inclusão e alteração 

2 02/12/2017 5.3 Inclusão e alteração 

2 02/12/2017 2.24. Inclusão 

2 02/12/2017 4.9 Inclusão 

2 10/12/2017 5.4 Inclusão e alteração 

2 10/12/2017 5.5 Inclusão e alteração 

2 10/12/2017 5.7.8 Inclusão   

2 10/12/2017 5.8.5 Inclusão   

2 10/12/2017 5.8.6 Inclusão 

2 10/12/2017 5.8.7 Inclusão 

2 10/12/2017 4.15 Inclusão 

2 10/12/2017 5.4 Alteração e inclusão 
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2 24/12/2017 4.8 Alteração 

2 24/12/2017 5.8.5 NOTA Inclusão 
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ANEXO I: Termo de notificação 
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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 – Manifesto de Resíduos 
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ANEXO II – Manifesto de resíduos 

Campo 01 Número da MRT, controle da empresa solicitante; 

Campo 02 Data da retirada dos resíduos; 

Campo 03 Nome da empresa solicitante; 

Campo 04 CNPJ da empresa solicitante; 

Campo 05 Endereço completo da empresa solicitante; 

Campo 06 UF da empresa solicitante; 

Campo 07 Telefone (s) com DDD da empresa solicitante; 

Campo 08 Número da licença ambiental da empresa solicitante, se tiver; 

Campo 09 Validade da licença da empresa solicitante, caso tenha; 

Campo 10 Nome completo do responsável da empresa solicitante; 

Campo 11 Cargo do responsável da empresa solicitante; 

Campo 12 Telefone/celular com DDD do responsável da empresa solicitante 

Campo 13 
Data da coleta dos resíduos, assinatura com carimbo (na ausência deverá ser 

nome por extenso) do responsável da empresa solicitante; 

Campo 14 
Assinalar o tipo de resíduos se o mesmo for descrito na CONAMA nº 307/02 

ALTERADA PELA nº 469/2015. 

Campo 15 
Informar outros tipos de resíduos que serão retirados, que não estão descritos, 

no campo 15. 

Campo 16 Assinalar o tipo de resíduos se o mesmo for descrito NBR 10004/2004; 

Campo 17 Peso dos resíduos a serem retirados; 

Campo 18 
Informar outros tipos de resíduos que serão retirados, que não estão descritos, 

no campo 17. 

Campo 19 Nome da empresa transportadora. 

Campo 20 Endereço da transportadora; 

Campo 21 Município da transportadora 

Campo 22 UF da transportadora; 

Campo 23 Telefone com DDD da transportadora; 

Campo 24 CNPJ da empresa transportadora; 
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Campo 25 Nome completo do representante da transportadora 

Campo 26 Placa do caminhão transportador; 

Campo 27 Nome completo do motorista; 

Campo 28 Número da Licença de Operação (LO) da empresa transportadora. 

Campo 29 Validade da Licença de Operação (LO) da empresa transportadora; 

Campo 30 
Assinalar se a empresa possui Autorização de Funcionamento de Empresa 

(AFE). 

Campo 31 Número da inscrição Municipal da empresa transportadora; 

Campo 32 Tipo de veículo utilizado para retirar o resíduo; 

Campo 33 
Data do transporte dos resíduos, assinatura com carimbo (na ausência do 

carimbo assinar nome por extenso). 

Campo 34 Nome da empresa receptora dos resíduos; 

Campo 35 Endereço completo da empresa que receberá os resíduos; 

Campo 36 Número da licença de Operação (LO) da empresa receptora; 

Campo 37 Validade da licença de Operação (LO) da empresa receptora 

Campo 38 Município da empresa receptora 

Campo 39 UF da empresa receptora; 

Campo 40 Telefone com DDD da empresa receptora 

Campo 41 Nome completo do responsável pela recepção do resíduo. 

Campo 42 Informar tipo de tratamento a ser efetuado pela empresa receptora; 

Campo 43 
Data da entrega dos resíduos na empresa receptora, assinatura e carimbo (na 

ausência do último assinar o nome por extenso); 

Campo 44 Carimbo e assinatura da ANVISA 

Campo 45 Carimbo e assinatura da VIGIAGRO; 

Campo 46 Carimbo e assinatura da COAMB 

Campo 47 Carimbo e assinatura da COGPO; 

Campo 48 Colocar informações adicionais que forem necessárias 

  



Gerenciamento de resíduos sólidos de construção EMAP-PC-42 Data: 16/10/2017 Ver: 2 

 

 Página 20 de 23 

   

 

ANEXO III – Fluxograma 

Efetuar segregação

INICIO

Acondicionar 

resíduos de acordo 

com o tipo

10

20

Coleta e transporte 

de resíduos

30

Destinação final

40

FIM
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O que   Como   Quem 

10 Efetuara a segregação dos resíduos gerados na atividade de obras Empresa 
Executora da 

OBRA 

20 Acondicionar de acordo com as legislações vigentes os resíduos 
gerados na obra 

Empresa 
Executora da 

OBRA 

30 Efetuar a coleta de forma periódica dos resíduos gerados na atividade. Empresa 
Executora da 

OBRA 

40 Efetuar a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados Empresa 
Executora da 

OBRA 
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Anexo IV - Inventário de Resíduos  
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Anexo IV -  Instrução de Preenchimento 

 

Campo 01 Empresa responsável pela elaboração do Inventário de Resíduo  

Campo 02 Número do Inventário de Resíduo, controle da empresa; 

Campo 03 Mês / Ano do Inventário; 

Campo 04 Descrição do resíduo gerado; 

Campo 05 Atividade/ Local do resíduo gerado;  

Campo 06 Quantidade / Peso de resíduo;  

Campo 07 A classificação do resíduo, segundo a NBR 10004;  

Campo 08 
Informar tratamento e destinação final dos resíduos gerados pela empresa 

referente ao mês descrito no campo 04; 

Campo 09 Nome completo do responsável pela elaboração do inventário de resíduos; 

Campo 10 Função do responsável pelo inventário de resíduos; 

Campo 11 Data da elaboração do inventário de resíduos 

Campo 12 Assinatura do responsável pela elaboração do inventário de resíduos 

 


