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1.0 – OBJETIVO 

 
Estabelecer diretrizes e critérios para a realização de inspeções ambientais na poligonal do 

Porto do Itaqui, abrangendo seus aspectos ambientais significativos, as situações de risco e 

seus respectivos sistemas de tratamento e controle ambiental, com a finalidade de assegurar a 

gestão ambiental e boas práticas ambientais, de forma a contribuir para a prevenção ou 

correção de eventuais não conformidades. 

 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

      

2.1 - Lei nº 9605 de 12/02/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
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2.2 - Lei nº 9.966 de 28/04/00 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 

poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 

sob jurisdição nacional. 

 

2.3 – CONAMA nº 398/08 dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de Emergência individual 

para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos 

organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas 

instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e 

orienta a sua elaboração. 

 

2.4 - Decreto nº 4.136 de 20/02/02 - Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento 

de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional.  

 

2.5 - Portaria nº 0264/2012 - EMAP – Disciplina procedimentos para aplicabilidade de infrações 

e penalidades previstas no Regulamento de Exploração do porto Organizado do Itaqui. 

 

2.7 - Regulamentos de Exploração do Porto Organizado do Itaqui – REPOIT, Resolução nº. 

01/98-CAP/Itaqui. 

 

2.8 - Procedimento EMAP PO – 10: Gerenciamento de resíduos de Bordo 

 

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

 

2.10 - Procedimento EMAP PC-33: Abastecimento de embarcações, veículos, máquinas e 

equipamentos com combustíveis na área primária do porto do Itaqui.  

 

2.11 - Procedimento EMAP PC-35: Abastecimento de água potável em embarcações atracadas 

no porto do Itaqui.  

 

2.12 - Norma ABNT ISO 14000/2015 

 

2.13 -  Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. - Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
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União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 

operadores portuários. 

 

2.14 - Portaria Nº 197/2017 - Aprova a obrigatoriedade do uso de lonas nos costados dos 

navios; 

 

2.15 - Procedimento EMAP PC-56 - Aspectos Ambientais. 

 

2.16 - Procedimento EMAP PC-44 – Solicitação de análise ambiental; 

 

2.17 – Procedimento EMAP PC-34 - Gerenciamento do fluxo de madeira no porto do Itaqui 

 

2.18 – Procedimento EMAP PC-57 - credenciamento e cadastramento de empresas para 

prestação de serviços no porto do Itaqui 

 

2.19 – Procedimento EMAP PC-24 - Comunicação e investigação de incidente e acidente 

ambiental 

 

 

3.0 – DEFINIÇÕES: 

 

3.1 - COAMB 

Coordenadoria de Meio Ambiente. 

 

3.2 - EMAP 

Empresa Maranhense de Administração Portuária. 

 

3.3 - ROP 

Relatório de Ocorrência Portuária 

 

3.4 - ATT 

Avaliação ambiental da tarefa 
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3.5 - SAA 

Solicitação de Avaliação Ambiental 

 

3.5 - 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. 

  

3.6 - MEIO AMBIENTE 

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais 

flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações (ABNT NBR ISO 14001:2004).  

 

3.7- ASPECTO AMBIENTAL 

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o 

meio ambiente (ABNT NBR ISO 14001:2004). 

 

3.8 - IMPACTO AMBIENTAL  

Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte 

dos aspectos ambientais da organização (ABNT NBR ISO 14001:2004). 

 

3.9 - INSPEÇÃO AMBIENTAL 

Ação de verificação da conformidade de determinada prática, processo ou produto frente aos 

padrões que lhes são aplicáveis, apontando as conformidades, não conformidades e boas 

práticas em relatório de inspeção. 

 

3.10 - ITENS CRÍTICOS 

São aqueles que causam impactos ambientais significativos ou que a sua ausência possa 

causar prejuízo ao controle dos aspectos e impactos das atividades, produtos e serviços e que 

requeiram atendimento à legislação ou outros requisitos ambientais aplicáveis. 

 

3.11 - MITIGAÇÃO  

Ação a ser implementada de modo a atenuar a não-conformidade ambiental. 
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3.12 - NÃO CONFORMIDADE (NC) 

É o não cumprimento de qualquer requisito previamente definido (ex.: requisito legal, padrão 

registrado no controle de padrões da organização, especificação de processo), e/ou refere-se a 

reclamações procedentes de partes interessadas (clientes e comunidade), onde: Cliente: é o 

último elo da cadeia de consumo antes do consumidor; Comunidade: qualquer conjunto 

populacional considerado como um todo, em virtude de aspectos geográficos, econômicos e/ou 

culturais comuns. 

 

3.13 - AÇÃO CORRETIVA  

Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada (ABNT NBR ISO 

14001:2004). 

 

3.14 - AÇÃO PREVENTIVA 

Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade (ABNT NBR ISO 14001:2004). 

 

3.15 - OPORTUNIDADE DE MELHORIA (OM) 

Toda melhoria técnica e/ou administrativa que possa ser desenvolvida em produtos e/ou 

processos e/ou sistemas e/ou serviços. Toda oportunidade de melhoria gera uma ação 

preventiva. 

 

3.16 - AÇÃO IMEDIATA (AI) 

É o “ver e agir”, ou seja, é a ação tomada imediatamente pela área após a detecção de uma 

não conformidade. Essa ação é também chamada de disposição, sendo utilizada para remoção 

dos efeitos resultantes de uma não conformidade e terá prazo máximo de execução de 6 hrs. 

 

 

4.0 - RESPONSABILIDADES 

 

4.1 - A inspeção ambiental deverá ser realizada pela COAMB, na área operacional e área 

externa, englobando todas as operações pertinentes da contratada/arrendatária/prestadora de 

serviço/operadora e áreas arrendadas e ocupadas por estas, sempre que possível em conjunto 

com a área de meio ambiente da contratada/arrendatária/prestadora de serviço/operadora 

respeitada às responsabilidades abaixo: 
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4.1.1 É responsabilidade da Diretoria/gestores das contratada/arrendatária/prestadora de 

serviço/operadoras: 

 Garantir a implementação de rotina de acompanhamento/atendimento inspeções 

ambientais na unidade sob sua responsabilidade; 

 Participar das inspeções ambientais, respeitando a frequência mínima definida nesse 

padrão e/ou solicitações da COAMB geradas por sua demanda; 

 Avaliar periodicamente os resultados de inspeções realizadas pelas áreas 

operacionais e assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho 

ambiental da Unidade sob sua responsabilidade; 

 Liderar o processo de melhoria contínua através desta ferramenta 

 

4.1.2 É responsabilidade da área operacional das contratada/arrendatária/prestadora de 

serviço/operadoras: 

 Realizar inspeção ambiental, sempre que possível acompanhando o representante da 

área de meio ambiente da COAMB; (a ausência de representante da 

contratada/arrendatária/prestadora de serviço/operadoras não impede a realização da 

Inspeção) 

 Registrar as não conformidades encontradas em relatórios e apresenta-los a COAMB 

via e-mail; 

 Tratar as não conformidades observadas  

 Dar retorno da resolução da não conformidade a COAMB via e-mail, utilizando 

registros fotográficos. 

 Aguardar o retorno da COAMB que avaliará a resolução. 

 Avaliar os resultados de inspeções realizadas e assegurar que sejam tomadas ações 

para a melhoria do desempenho ambiental de sua área; 

 Liderar o processo de melhoria contínua através desta ferramenta. 

 

4.1.3 É de responsabilidade da área de meio ambiente contratada/arrendatária/prestadora de 

serviço/operadoras: 

 

 Acompanhar a realização e os resultados das inspeções ambientais, bem como o 

andamento do tratamento das não conformidades; 

 Realizar o estudo de causas de cada não conformidade – NC encontrada; 

 Acompanhar o andamento dos planos de ações em reuniões formais; 
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 Capacitar área operacional nos assuntos de meio ambiente; 

 Acompanhar sempre que possível a COAMB em suas inspeções.  

 

4.1.4 É de responsabilidade de todas as empresas atuantes na poligonal do porto do Itaqui, 

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 ocorrência; 

 

 

5.0 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

5.1 - Frequência das inspeções ambientais 

As inspeções ambientais serão realizadas diariamente nas atividades na poligonal do porto do 

Itaqui. 

 

5.2 - Inspeção ambiental operações portuárias 

 

5.2.1 OPERAÇÕES COM GRANÉIS SÓLIDOS 

 

5.2.1.1 Em se tratando de operações portuárias na poligonal do Porto do Itaqui, a COAMB 

deverá seguir o fluxo listado no item 5.3. 

5.2.1.2  A COAMB fará registros fotográficos das atividades e não conformidades encontradas, 

esses registros são acrescentados ao Relatório de Troca de Turno (Anexo I). 

5.2.1.3O Operador Portuário responsável pela operação nos berços e pátios deverá efetuar a 

limpeza durante toda atividade com a finalidade de evitar passivos ambientais e não 

conformidades, desde que a execução não ofereça riscos de segurança para os envolvidos na 

atividade; 

5.2.1.4 O Operador Portuário deverá usar lonas nos costados dos navios no sentido de evitar 

queda de carga/materiais no mar e piso do cais, em atendimento à portaria EMAP Nº 

00197/2017. 

5.2.1.5 Está proibido a formação de pulmão, em atendimento à Portaria EMAP Nº 00197/2017. 

5.2.1.6 Atividades tais como: retirada de resíduos de bordo e retirada de demais resíduos 
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deverão seguir os Procedimentos Operacionais PO-10 e PO 18; 

5.2.1.7 Atividades tais como: Abastecimento de água potável e combustível devem seguir os 

Procedimentos PC-35 e PC-33, respectivamente. 

5.2.1.8 Após término das operações, o Operador Portuário deverá efetuar a limpeza do cais 

utilizado, conforme item 5.2.5. 

 

5.2.2 OPERAÇÕES COM GRANÉIS LÍQUIDOS 

 

5.2.2.1 Em se tratando de operações portuárias na poligonal do Porto do Itaqui, a COAMB 

deverá seguir o fluxo listado no item 5.3. 

5.2.2.2 A COAMB fará registros fotográficos das atividades e não conformidades encontradas, 

quando possível esses registros são acrescentados ao Relatório de Troca de Turno (Anexo I). 

5.2.2.3 A COAMB deverá ser acionada quando houver qualquer não conformidade ambiental, 

devendo seguir o fluxo de comunicação de emergência 

5.2.2.4 Atividades tais como: retirada de resíduos de bordo e retirada de demais resíduos 

deverão seguir os Procedimentos Operacionais PO-10 e PO 18; 

5.2.2.5 Atividades tais como: Abastecimento de água potável e combustível devem seguir os 

Procedimentos PC-35 e PC-33, respectivamente. 

 

5.2.3 OPERAÇÕES COM CARGA GERAL 

 

5.2.3.1 Em se tratando de operações portuárias na poligonal do Porto do Itaqui, a COAMB 

deverá seguir o fluxo listado no item 5.4. 

5.2.3.2 A COAMB fará registros fotográficos das atividades e não conformidades encontradas 

esses registros são acrescentados ao Relatório Troca de Turno (Anexo I). 

5.2.3.3 A COAMB deverá ser acionada quando houver qualquer não conformidade ambiental, 

devendo seguir o fluxo de comunicação de emergência. 

5.2.3.4 O Operador Portuário responsável pela operação nos berços e pátios deverá efetuar a 

limpeza durante toda atividade com a finalidade de evitar passivos ambientais e não 

conformidades; 

5.2.3.5 Atividades tais como: retirada de resíduos de bordo e retirada de demais resíduos 

deverão seguir os Procedimentos Operacionais PO-10 e PO 18; 

5.2.3.6 Atividades tais como: Abastecimento de água potável e combustível devem seguir os 

Procedimentos PC-35 e PC-33, respectivamente. 
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5.2.3.7 Após término das operações, o Operador Portuário deverá efetuar a limpeza do cais 

utilizado, conforme item 5.2.5. 

5.2.3.8 As madeiras utilizadas para suporte de cargas ou que serão retiradas do navio deverá 

seguir o Procedimento EMAP PC-34. 

 

5.2.4 OUTRAS OPERAÇÕES 

 

5.2.4.1 Toda nova operação que ocorrer na área alfandegada do Porto do Itaqui deverá ter o 

levantamento dos possíveis aspectos e impactos ambientais e a resolução e/ou mitigação dos 

mesmos.  

5.2.4.2 Esse levantamento devera ser realizado pela COAMB, Operador Portuário e cliente.  

NOTA: O levantamento de aspectos ambientais das novas atividades deverá seguir o 

procedimento EMAP PC-56. 

5.2.5 TERMO DE ACEITE DE CAIS 

5.2.5.1 Após o término das operações portuárias, o Operador Portuário deverá finalizar a 

limpeza e logo após acionar os setores COAMB e Operações EMAP para avaliação de limpeza; 

NOTA: É de responsabilidade do Operador Portuário acionar a equipe da EMAP para 

avaliação. 

5.2.5.2 A COAMB e Operações EMAP deverão avaliar a limpeza, organização e retirada de 

maquinários do cais; 

5.2.5.3 A limpeza deverá ser avaliada em conjunto com o Operador Portuário que iniciará as 

atividades. 

5.2.5.4 O Termo de Aceite de Cais (ANEXO II) somente será elaborado e emitido mediante 

aprovação de todos os envolvidos na avaliação: COAMB e Operações EMAP e Operador 

Portuário Recebedor do cais; 

NOTA: As situações em que o coordenador de Operações do turno da EMAP assinará como 

recebedor do cais são: 

 Caso não haja Operações posteriores (berço ocioso),  

 Atividade for de granéis líquidos ou  

 Operador Portuário recebedor e o entregador forem o mesmo 

5.2.5.5 Não será permitido elaboração e emissão de termo de aceite de cais com pendencias 

de limpeza ou de maquinários sem prévia justificativa. 

NOTA: Essa justificativa, que se trata o item anterior, deverá está descrita no item observações 

do termo de aceite de cais 
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5.2.5.6 O termo de aceite de cais com ausência de uma das assinaturas não terá validade. 

5.2.5.7 O operador Portuário que possui mais de 03 (três) termos de aceite de cais pendentes 

será notificado. 

5.2.5.8 Após término das atividades, o Operador portuário terá até 06 (seis) horas para finalizar 

a limpeza do cais ou o prazo poderá ser estabelecido em reuniões pré-operacionais. Caso não 

haja prévia justificativa da ausência da limpeza a empresa será cientificada via Termo de 

Notificação (ANEXO III) 

 

5.3 FISCALIZAÇÕES COM RELATÓRIOS  

 

5.3.1 O Relatório de Inspeção COAMB (ANEXO IV) deverá ser preenchido nas seguintes 

situações: 

 Fiscalização em áreas especificas das empresas localizadas na área primária; 

 Fiscalizações em área de obras; 

 Fiscalizações de execução de documentos (comprovações); 

 Fiscalizações que não gerem Termos de notificações, ou seja, que possam ser 

resolvidas no prazo inferior a 12 (doze) horas; 

 Outros definidos pelo coordenador de meio ambiente. 

5.3.2 O relatório de inspeção emitido pelo técnico COAMB deverá ser enviado via e-mail para 

empresa causadora da NC e a resposta deverá estar contida no mesmo relatório contendo os 

registros fotográficos da resolução nos campos indicados no referido registro. A resposta 

deverá ser via e-mail. 

5.3.3. - As inspeções ambientais, documentações elaboradas e todas as ocorrências ocorridas 

serão descritas no Relatório Troca de Turno COAMB (ANEXO I) pelo técnico da COAMB. 

 

5.4 – FLUXO DE INSPEÇÃO 

 

5.4.2 Ficam estabelecidas as seguintes etapas para tratamento de não-conformidades/ameaças 

observadas: 

5.4.2.1 Alinhamento verbal: No momento em que a NC for observada, a equipe COAMB entra 

em contato com a geradora do fato e alinha a solução imediata, o prazo não devendo 

ultrapassar de 6 (seis) horas, com a equipe desta Empresa. 

NOTA: Essa etapa não se aplica para incidentes e acidentes ambientais ou não conformidades 

graves. 
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5.4.2.2 Elaboração de Relatórios de Inspeção COAMB (Anexo IV): os referidos relatórios 

são elaborados e emitidos de acordo com o descrito no item 5.3. Podem ser utilizados, também, 

em não conformidades não resolvidas com o item 5.4.2.1. 

NOTA: Essa etapa não se aplica para incidentes e acidentes ambientais ou não conformidades 

graves. 

5.4.2.3 Termo de Notificação: Em caso de não atendimento e/ou reincidência, a COAMB 

emitirá Termo de Notificação (ANEXO III). Com um novo prazo, não devendo ultrapassar 24 

(vinte e quatro) horas. 

NOTA: Essa etapa aplica-se em caso de incidentes e acidentes ambientais, onde a empresa e 

o técnico da COAMB seguirão o procedimento EMAP PC-24, devendo notificar a empresa 

causadora da Ocorrência ambiental. 

5.4.2.4 As empresas notificadas deverão atender todas as providencias solicitadas em TN, 

devendo encaminhar as resoluções das não conformidades para a COAMB no prazo estipulado 

na referida documentação. 

NOTA: Os prazos estipulados em planos de ações dos termos de notificação poderão ser 

estendido após solicitação da empresa notificada desde que esteja devidamente justificada. 

5.4.2.4 ROP – Relatório de Ocorrência Portuária: Em caso de reincidência de NC e termo de 

notificação, haverá aplicação de ROP (ANEXO V), que reunirá as notificações anteriores e 

evidências das reincidências devendo ser entregue para ANTAQ. 

 

5.5 - OUTRAS ATIVIDADES: 

 

5.5.1 A COAMB, através de sua equipe de Inspeção, poderá interromper qualquer tarefa ou 

atividade, sempre que identificar riscos ou potenciais danos para o meio ambiente, saúde e 

segurança de qualquer empregado, contratado e/ou saúde pública. Em caso de dúvida, 

paralisar imediatamente e consulta a equipe da COAMB.  

5.5.2 Em se tratando de equipamentos e máquinas ocasionando riscos ou impactos ambientais 

o mesmo será interditado com o Formulário de Interdição (ANEXO VI) e a empresa responsável 

será notificada. 

NOTA: A COAMB sinalizará o equipamento ou máquina que estiver interditado, com a placa de 

interdição (ANEXO VII). 

5.5.3 Uma vez interditado pela COAMB, o maquinário só poderá retornar as atividades na área 

primária após ser preenchido o termo de desinterdição, este é encontrado no termo de 

interdição entregue a empresa responsável pela ocorrência ambiental.  
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5.5.4 Para atividades executadas na poligonal do Porto do Itaqui que possam vir ocasionar 

riscos ao meio ambiente deverá ser preenchido a Análise Ambiental da Tarefa (AAT) – Anexo 

VIII. 

5.5.5 A COAMB avaliará e validará a AAT, podendo sugerir mudanças e esclarecimentos. 

NOTA: A empresa deverá ter em mãos a AAT no local da atividade e em caso de fiscalizações 

da COAMB. 

5.5.6 – A AAT deverá ter o prazo de execução de 15 (quinze) dias, podendo ser validado na 

mesma AAT, quando: 

 Não houver novas atividades e riscos ambientais 

 A mesma AAT ter sido validada até duas vezes. Nesse caso, deverá ser feita uma nova 

documentação. 

NOTA: a revalidação poderá ser na documentação, desde tenha o novo prazo e assinatura do 

técnico que efetuou a revalidação. 

5.5.7 A COAMB poderá realizar avaliações e estudos a respeito de temas e atividades 

relacionados ao Meio Ambiente, por solicitação dos demais setores da EMAP e demais 

empresas na poligonal do Porto do Itaqui. Para este fim deverá ser preenchido e enviado 

eletronicamente a Solicitação de Análise Ambiental – SAA (ANEXO IX) para a COAMB, com a 

descrição da solicitação, conforme procedimento EMAP PC-44. 

NOTA: A empresa solicitante deverá aguardar o retorno da COAMB. 

 

5.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.6.1 A COAMB deverá sinalizar qualquer risco ambiental em se tratando das operações de 

berços e pátios ao setor de operações da EMAP, que ficará responsável por paralisar as 

atividades. 

5.6.2 O atendimento ao presente Procedimento Operacional não exime a 

contratada/arrendatária/prestadora de serviço/operadora do cumprimento das demais 

legislações (Federais, Estaduais e Municipais) e regulamentos que lhes diga respeito. 

5.6.3 A contratada/arrendatária/prestadora de serviço/operadora deverá zelar pela segurança 

ambiental em suas atividades, a saber: 

 Em operações de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, tanto em embarcações 

quanto em veículos, máquinas e equipamentos (quando e se autorizado pela COAMB) 

deverá estar presente e disponível Kit Ambiental completo e proporcional ao potencial 

impacto da operação. 
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6.0 ANEXOS 

 

 

6.1 - ANEXO I – EMAP-RSGA-39 - RELATÓRIO DE TROCA DE TURNO COAMB 

6.2. – ANEXO II – EMAP-RSGI-37- TERMO DE ACEITE DE CAIS 

6.3 – ANEXO III – EMAP-RSGI-28 -TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

6.4. – ANEXO IV - EMAP-RSGA-62- RELATÓRIO DE INSPEÇÃO COAMB 

6.5 – ANEXO V - EMAP-RSGI-27- RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA PORTUÁRIA (ROP) 

6.6 – ANEXO VI - EMAP-RSGA-33 - TERMO DE INTERDIÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

6.7 – ANEXO VII – PLACA DE INTERDIÇÃO  

6.8 - ANEXO VIII – EMAP-RSGA-29 ANÁLISE AMBIENTAL DA TAREFA (AAT) 

6.9 – ANEXO IX – EMAP-RSGA-44 - SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE AMBIENTAL – SAA 

6.10 - ANEXO X – FLUXOGRAMA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL 

 

 

7.0. REGISTROS 

Identificaçã
o 

Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 

 
 
 

Descarte 

Tempo Base legal  

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 

 
Relatório de 
Ocorrências 
Portuárias 

 
Sala COAMB 
(prédio DOP) 

 
Armário 01 

 
Pasta A/Z 

Mensal ordem 
cronológica 
decrescente 

 
02 anos 

Manual de 
fiscalização 

conjunta 
EMAP-
ANTAQ 

Arquivo 
EMAP 

Análise 
Ambiental 
da Tarefa - 
AAT 

 

Sala Plantão 
Segurança e 

Meio ambiente 
(prédio de 
operações) 

 
Armário 01 

 
Pasta A/Z 

Por empresa e 
ordem 

cronológica 
decrescente 

 
02 anos 

 
N/A 

Arquivo 
EMAP 

Termo de 
aceite de 
cais 

Sala de 
supervisores 
(prédio de 
Operações) 

Armário 01 Pasta A/Z Por numeração 2 anos 

N/A Arquivo 
EMAP 
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8.0 – HISTÓRICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

02 05/01/2018 5.2.1.5 
Inclusão e alteração: Está proibido a formação de 
pulmão, em atendimento à Portaria EMAP Nº 
00197/2017. 

02 28/06/2018 5.2.5.8 
Inclusão: (...)o prazo poderá ser estabelecido em 
reuniões pré-operacionais. (...) 

02 28/06/2018 5.4.3 
Exclusão do termo: (...)O mesmo será entregue 
em duas vias (uma com a empresa e outra com a 
COAMB) 

02 28/06/2018 7.0 
Alteração da planilha de registros. Inclusão da 
coluna base legal 

02 28/06/2018  
Alteração do Anexo VI – Acréscimo dos itens 14, 
15, 16 e 17. 

02 02/07/2018 2.18 
Inclusão: Procedimento EMAP PC-57 - 
credenciamento e cadastramento de empresas 
para prestação de serviços no porto do Itaqui 

02 02/07/2018 2.19 
Inclusão: Procedimento EMAP PC-24 - 
Comunicação e investigação de incidente e 
acidente ambiental 

02 02/07/2018 5.1.2 
Exclusão: As inspeções ambientais que se trata o 
item anterior são registradas no relatório de troca 
de turno (ANEXO VIII). 

02 02/07/2018 
5.2.5.4 
NOTA 

Alteração: As situações em que o coordenador de 
Operações do turno da EMAP assinará como 

Relatório de 
inspeção 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\COAMB\
02. SGA\Pasta 
Diária\Documento
s Área 
Operacional\Relat
ório de Inspeção 

Protegido por 
login e senha 

 Backup 05 anos 

 
N/A 

 
Deletar 

Interdição 

Sala 
plantonista de 
segurança do 
trabalho e meio 
ambiente 
(prédio de 
operações) 

Armário 01 Pasta A/Z  Backup 02 anos 

 
N/A 

Arquivo 
EMAP 

Relatório de 
troca de 
turno 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\COAMB\
02. SGA\Pasta 
Diária\Troca de 
turno 

Protegido por 
login e senha 

 Backup 05 anos 

 
N/A 

 
Deletar 

Solicitação 
de Análise 
Ambiental – 
SAA 

Servidor de 
arquivos 

\\srv-
arquivos\COAMB\
02. 
SGA\Solicitação 
de Análise 
Ambiental - SAA 

Protegido por 
login e senha 

 Backup 05 anos 

 
N/A 

Deletar 
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recebedor do cais são: (...)  

02 02/07/2018 5.3.2 

Inclusão: As inspeções ambientais, 
documentações elaboradas e todas as 
ocorrências ocorridas serão descritas no Relatório 
Troca de turno (ANEXO VIII) pelo técnico da 
COAMB. 
 

02 02/07/2018  Alteração dos itens 5.4, 5.5, 5.6 

02 02/07/2018 
5.4.2.3 
NOTA 

Inclusão: Essa etapa aplica-se em caso de 
incidentes e acidentes ambientais, onde a 
empresa e o técnico da COAMB seguirão o 
procedimento EMAP PC-24, devendo notificar a 
empresa causadora da Ocorrência ambiental. 

02 02/07/2018 
5.4.2.5 
NOTA 

Exclusão: Essa documentação aplica-se apenas 
para Operadores Portuários. 

02 02/07/2018  Alteração do Anexo VI: AAT 

03 02/08/2018 5.1 
Alteração: As inspeções ambientais serão 
realizadas diariamente nas atividades na poligonal 
do porto do Itaqui. 

03 02/08/2018 5.3.2 

Inclusão e alteração: O relatório de inspeção 
emitido pelo técnico COAMB deverá ser enviado 
via e-mail para empresa causadora da NC e a 
resposta deverá estar contida no mesmo relatório 
contendo os registros fotográficos da resolução 
nos campos indicados no referido registro. A 
resposta deverá ser via e-mail. 

03 02/08/2018 5.4.2.2 

Exclusão: E-mail de cobrança: não havendo 
atendimento e/ou havendo reincidência, a equipe 
COAMB enviará correio eletrônico para os 
responsáveis pela geração da NC solicitando a 
referida correção, com prazo curto, não devendo 
ultrapassar 12 (doze) horas. 

03 02/08/2018 5.4.2.2 

Inclusão e alteração: Elaboração de Relatórios de 
fiscalizações (Anexo II): os referidos relatórios são 
elaborados e emitidos de acordo com o descrito 
no item 5.3. Podem ser utilizados, também, em 
não conformidades não resolvidas com o item 
5.4.2.1. 

03 02/08/2018 
5.4.2.4 
NOTA 

Os prazos estipulados em planos de ações dos 
termos de notificação poderão ser estendido após 
solicitação da empresa notificada desde que 
esteja devidamente justificada. 

03 02/08/2018 5.5.3 

Inclusão: Uma vez interditado pela COAMB, o 
maquinário só poderá retornar as atividades na 
área primária após ser preenchido o termo de 
desinterdição, este é encontrado no termo de 
interdição entregue a empresa responsável pela 
ocorrência ambiental. 

03 02/08/2018 5.5.4 
Inclusão: Para atividades executadas na poligonal 
do Porto do Itaqui que possam vir ocasionar riscos 
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ao meio ambiente deverá ser preenchido a Análise 
Ambiental da Tarefa (AAT) – Anexo VI. 

03 02/08/2018 5.5.5 
Inclusão: A COAMB avaliará e validará a AAT, 
podendo sugerir mudanças e esclarecimentos. 

03 02/08/2018 5.5.5 NOTA 
Inclusão: A empresa deverá ter em mãos a AAT 
no local da atividade e em caso de fiscalizações 
da COAMB. 

03 02/08/2018 5.5.6 
Inclusão: A AAT deverá ter o prazo de execução 
de 15 (quinze) dias, podendo ser validado na 
mesma AAT, quando: (...) 

03 02/08/2018 5.5.6 NOTA 
Inclusão: a revalidação poderá ser na 
documentação, desde tenha o novo prazo e 
assinatura do técnico que efetuou a revalidação. 

03 02/08/2018 Anexo V 
Inclusão do item número da interdição (campo Nº 
1) 
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ANEXO I – EMAP-RSGA-39 - RELATÓRIO DE TROCA DE TURNO COAMB 

C ó digo

EMAP-RSGA-39

Versão

1

D ata

27/08/2018

DATA (1) ENTRADA (2) SAÍDA (3)

Técnicos COSET:

Material Foi utilizado?

Celular

Carro

Rádios

Câmera fotográfica

BERÇOS
NAVIOS 

ATRACADOS 
CARGA ESPECIFICAÇÃO

OPERADORA 

PORTUÁRIA 
FUNIL 

INICIO DAS 

OPERAÇÕES 

TÉRMINO DAS 

OPERAÇÕES 

100 8 9 10 11 12 13 14

101

102

103

104

105

106

108

Prazo de correção

BERÇOS E OUTRAS ÁREAS

OBSERVAÇÕES

100

101

102

103

104

105

106

108

RETROÁREAS/ÁREA DE 

PULMÃO:

BANHEIROS E BEBEDOUROS

ÁREA EXTERNA:

PRC:

Terminais externos

Nome do navio
Prestadora de 

serviço
Berço

17 18 20

Horário da chegada da van 

no turno (22)

Registro de 

ponto (saída) 

(23)

Hélio DantasJéssica Galvão

Documentos Numeração

Notificação

3. INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES:

PLANTONISTA/MATRICULA (4)

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

T í t ulo

RELATÓRIO DE TROCA DE TURNO COAMB

Interdição

Informações Preliminares de Acidentes (IPEA)

Horários da saída da van (24) observações (25)

7. OBSERVAÇÕES FINAIS 

Acessórios Observações

Recebi o plantão da técnico (a) (5) com as normas em vigor.

1. PESSOAL DE SERVIÇO: (6)

2. MATERIAL DE APOIO: (7)

4. RELATÓRIOS: (15)

Responsável pela correção

Repasso plantão para técnico (a) (26) com as normas em vigor.:

ALGUMAS OBSERVAÇÕES

ROP

Tipo de resíduos

REGISTRO FOTOGRÁFICO (27)

Outros documentos

5. RESUMO DAS ATIVIDADES: (16)

OBSERVAÇÕES

19

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS -  RETIRADA DE RESÍDUOS 

21
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INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO 
 
 

Campo 01 Data do plantão; 

Campo 02 Horário previsto do inicio do plantão do técnico de meio ambiente EMAP; 

Campo 03 Horário previsto da saída do técnico de meio ambiente EMAP 

Campo 04 Nome e matrícula do técnico de meio ambiente 

Campo 05 Nome do técnico que foi recebido o turno (turno anterior); 

Campo 06 Nome do técnico de segurança do trabalho presente no mesmo turno; 

Campo 07 
Descrição dos materiais de apoio que se encontra de responsabilidade do 

técnico de turno 

Campo 08 Nome do navio atracado; 

Campo 09 Carga do navio, exemplo: fertilizante, carga geral; 

Campo 10 Tipo de carga (especificar), exemplo: MAP, Trilhos; 

Campo 11 Operador (es) portuário (s) responsável (is) pela carga ou descarga; 

Campo 12 
Número ou Operador Portuário responsável pelo funil, quando não se houver 

funis na atividade utilizarem o código NA (Não se aplica); 

Campo 13 
Horário de Inicio das atividades do navio, quando este começar no referido turno, 

quando não for iniciado utilizar o código NIT (Não Iniciado neste Turno) 

Campo 14 
Horário de término das atividades do navio quando este terminar no referido 

turno, quando não for utilizar o código NTT (Não houve Término neste Turno); 

Campo 15 Descrever os documentos elaborados no referido plantão; 

Campo 16 Descrições sobre as atividades, impactos causados dentre outros na poligonal 
do Porto do Itaqui, ocorridos no referido plantão. 

Campo 17 Retirada de resíduos no plantão: Informar nome do navio; 

Campo 18 
Retirada de resíduos no plantão: Informar empresa prestadora de serviço que 

efetuará a retirada de resíduos. 

Campo 19 
Retirada de resíduos no plantão: Informar os tipos de resíduos e quantidade que 

foram retiradas 

Campo 20 Retirada de resíduos no plantão: berço que ocorreu a retirada de resíduos 

Campo 21 Retirada de resíduos no plantão: Observações pertinentes  

Campo 22 Horário da chegada da van no turno (final do plantão) 
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Campo 23 
Registro de ponto do técnico de meio ambiente na saída do plantão (poderá ser 

colocado no plantão seguinte). 

Campo 24 
Horário da saída da van. Caso o técnico não utilize a van colocar NA (não 

aplicável). Informação poderá ser colocada no plantão seguinte. 

Campo 25 Observações pertinentes  

Campo 26 Nome do técnico que o plantonista passará o plantão 

Campo 27 Registros fotográficos do referido plantão 
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ANEXO II – EMAP-RSGI-37- TERMO DE ACEITE DE CAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSPEÇÃO AMBIENTAL EMAP-PC-43 Data: 27/08/2018 Ver.: 4 

 

 Página 21 de 36 

 

Anexo II – Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome do navio que finalizou suas atividades 

Campo 02 Berço em que navio está ou estava atracado 

Campo 03 Dia e horário do término das atividades do navio 

Campo 04 Numeração do documento (controle dos supervisores EMAP) 

Campo 05 Horário que houve a vistoria da limpeza 

Campo 06 Nome do Responsável da EMAP pelo o preenchimento do documento 

Campo 07 Cargo do responsável da EMAP 

Campo 08 Operador Portuário responsável pela operação do navio 

Campo 09 Nome do responsável do Operador Portuário 

Campo 10 Cargo do responsável do Operador Portuário 

Campo 11 
Assinalar se os equipamentos foram retirados do berço ou pátios e se o local 

se encontra organizado 

Campo 12 
Prazo para correção caso haja pendencias com maquinários no berço, pátios, 

vias internas e externas 

Campo 13 Observações adicionais e pertinentes 

Campo 14 
Assinalar se a limpeza do cais, pátios, vias internas e externas foram 

efetuadas. 

Campo 15 Prazo de correção caso a limpeza não foi sanada  

Campo 16 Observações adicionais e pertinentes 

Campo 17 
Assinatura e carimbo do representante da COAMB EMAP, na ausência do 

carimbo utilizar nome completo e matrícula. 

Campo 18 
Assinatura e carimbo do representante da Operações EMAP, na ausência do 

carimbo utilizar nome completo e matrícula (se tiver). 

Campo 19 

Assinatura e carimbo do representante do Operador Portuário que terminou 

suas atividades, na ausência do carimbo utilizar nome completo e matrícula 

(se tiver). 

Campo 20 Assinatura e carimbo do representante do Operador Portuário que Iniciará 
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suas atividades, na ausência do carimbo utilizar nome completo e matrícula 

(se tiver). Em se tratando de ausência de atividades no berço, conforme 

estabelecido neste procedimento, o coordenador de Operações do turno 

assinará o referido termo. 
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ANEXO III – EMAP-RSGI-28 -TERMO DE NOTIFICAÇÃO 
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Anexo III – 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 IV - EMAP-RSGA-62- RELATÓRIO DE INSPEÇÃO COAMB 

C ó digo

EMAP-RSGA-62

Versão

2

D ata

27/08/2018

EMPRESA
DATA DA 

FISCALIZAÇÃO

TÉCNICO COAMB
REPRESENTANTE 

DA EMPRESA

ATIVIDADE DATA

NÃO 

CONFORMIDADE 

(NC)

EVIDÊNCIAS DA NC OBSERVAÇÕES

5 6 7 8 119 10

PRAZO DE 

CORREÇÃO

EVIDÊNCIA DA 

CORREÇÃO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO COAMB

T í t ulo

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

1

2

3

4

José Ribamar Hélio Datas
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Anexo IV– Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa que está sendo inspecionada 

Campo 02 Nome do técnico da COAMB que efetuou a fiscalização 

Campo 03 Data da fiscalização 

Campo 04 Nome completo do representante da empresa fiscalizada. 

Campo 05 Atividade fiscalizada pela COAMB 

Campo 06 Data da fiscalização  

Campo 07 Descrição detalhada da não conformidade 

Campo 08 Evidências fotográficas da não conformidades 

Campo 09 Prazo de correção da NC (informação dada pela empresa fiscalizada) 

Campo 10 Evidência da correção da NC (resposta da Empresa) 

Campo 11 Observações necessárias e pertinentes 
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ANEXO V - EMAP-RSGI-27- RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA PORTUÁRIA (ROP) 
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Anexo V – 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 VI - EMAP-RSGA-33 - TERMO DE INTERDIÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

C ó digo

EMAP-RSGA-33

Versão

1

D ata

27/08/2018

Número da interdição

NOME

ENDEREÇO

TELEFONE

E-MAIL

NOME

ENDEREÇO

TELEFONE

E-MAIL

ELABORADO POR:

CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA 11

NOME

CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA 16

8

www.portodoitaqui.ma.gov.br  /  itaqui@emap.ma.gov.br

2

3

6

5. AÇÕES A SEREM EMPREENDIDAS PELO NOTIFICADO 

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

7

Hélio DantasValéria Sanches

3. DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES LEVANTADOS 

5

4

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR  

Base Legal: a) Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui-REPOI, Resolução nº 01/98-CAP/Itaqui.

Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP

Porto do Itaqui, S/Nº, CEP. 65.085-370, São Luís / MA  

(98) 3216-6000 – Fax (98) 3216-6060 

2. AGENTE NOTIFICADO 

1

T í t ulo

TERMO DE INTERDIÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR 

9

10
ASSINATURA/MATRÍCULA (13)

SÃO LUÍS, _____/_______/________ (12)

7. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADO 

14

15

RECEBIDO EM:                                                          

SÃO LUÍS, _____/_______/________(17

ASSINATURA/MATRÍCULA (18)

8. DESINTERDIÇÃO (19)

A Interdição Nº _______ elaborado pela Coordenadoria de Meio Ambiente EMAP no Porto do Itaqui constatou, após inspeção na empresa e/ou 

área_______________________________________________, que a mesma cumpriu todos os itens solicitados na Interdição supracitada.

     __________________________                                                   ______________________________

               Gestor EMAP                                                                        Técnico (a) Ambiental Responsável

        Data:        /             /                                                                                   Data:        /             / 

 

________________________________

Empresa Responsável 

                                                           Data:        

8. A EMPRESA NOTIFICADA TERÁ O PRAZO DE (24 HORAS), CONTADO DA DATA DO RECEBIMENTO DESTE TN, PARA SANAR OS FATOS GERADORES DA 

NOTIFICAÇÃO, E MANIFESTAR-SE SOBRE OS MESMOS, INCLUSIVE JUNTANDO COMPROVANTES QUE JULGAR CONVENIENTES. 

9. A NÃO CESSAÇÃO DA INCONFORMIDADE NOTIFICADA NO PRAZO DETERMINADO NO ITEM 07, ENSEJARÁ NA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO, COM 

OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO CAPÍTULO XI DO REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO DO ITAQUI-REPOI. 
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Anexo VI – Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa responsável pelo maquinário interditado; 

Campo 02 Endereço da empresa; 

Campo 03 Telefone (s) para contatos da empresa; 

Campo 04 E-mail (s) da empresa; 

Campo 05 Descrever de forma detalhada o que gerou o termo de notificação. 

Campo 06 Acrescentar registros fotográficos do maquinário interditado; 

Campo 07 Enumerar as ações solicitadas pela COAMB para empresa. 

Campo 08 Nome completo do elaborador do termo de interdição 

Campo 09 Cargo ou função do elaborador do termo de interdição 

Campo 10 Matrícula do elaborador do termo de interdição 

Campo 11 Data da elaboração do termo de interdição 

Campo 12 
Assinatura com carimbo do elaborador do termo de interdição. Na ausência do 

carimbo assinar nome completo e colocar a matrícula 

Campo 13 
Nome completo do representante da empresa que está recebendo o termo de 

interdição 

Campo 14 Cargo ou função do representante da empresa  

Campo 15 Matrícula (se houver) do representante da empresa 

Campo 16 Data do recebimento do termo de interdição 

Campo 17 
Assinatura e carimbo do representante da empresa, na ausência do carimbo, 

assinar nome completo e colocar matrícula (Se houver). 

Campo 18 
Termo de desinterdição. Deverá ser preenchido pela empresa com registros 
fotográficos da resolução da não conformidade e encaminhar para COAMB, via 
e-mail ou impresso. 
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ANEXO VII – PLACA DE INTERDIÇÃO 
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ANEXO VIII – EMAP-RSGA-29 ANÁLISE AMBIENTAL DA TAREFA 

(AAT)

C ó digo

EMAP-RSGA-29

Versão

2

D ata

23/08/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Jéssica Galvão

T í t ulo

 ANÁLISE AMBIENTAL DA TAREFA - AAT

A pro vado  po rElabo rado  P o r

Hélio Dantas

ANÁLISE DE MEIO AMBIENTE 

2

10 118

Detalhes do processo inerente à tarefa específica

Esta ferramenta deve contemplar os riscos para o meio ambiente, bem como as medidas e tratativas para prevenção e/ou mitigação de ocorrências 

ambientais, no sentido de proteger e zelar pela qualidade de vida, conforme instrumentos legais que são a base da Licança Operacional do Porto de 

Itaqui (LO 01/2015 - SEMA)

Item Atividades da tarefa
Riscos

Ambientais da Tarefa
Causas

Nº Pessoas:   

______________________________13___________                                     

Responsável Empresa

Empresa: Atividade:  Tarefa: Local de Execução:

1 3 4

9

Revalidação: (16)

                                                                                                 _______________________17___________________

                                                                                                                                   COAMB EMAP

Medidas de Controle

Equipamentos/Máquinas/veículos

6

Execução: (5)

Início   /  /      Fim   /  /    

Revalidação: (14)

                                                                                                 ___________________15_______________________

                                                                                                                                   COAMB EMAP

______________________12____________________

      Responsável COAMB-EMAP
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Anexo VIII – Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa; 

Campo 02 Atividades a ser executada  

Campo 03 Tarefa descrita a ser efetuada na atividade  

Campo 04 Local a ser executada a atividade  

Campo 05 Data de inicio e fim da execução da atividade; 

Campo 06 Equipamentos e máquinas que serão utilizados na faina  

Campo 07 Quantidades de pessoas envolvidas na faina  

Campo 08 Descrição detalhada da tarefa e atividade; 

Campo 09 Descrição dos riscos ambientais da atividade  

Campo 10 Descrição das causas de possíveis ocorrências previstos nos riscos ambientais; 

Campo 11 Descrição das medidas de controle para cada risco ambiental detectado; 

Campo 12 
Carimbo e assinatura da COAMB, na ausência do carimbo assinar nome 

completo e colocar matrícula; 

Campo 13 
Carimbo e assinatura do representante da empresa ou responsável técnico da 

empresa (elaborador da AAT). Na ausência de carimbo assinar nome completo,  

Campo 14 Prazo da primeira extensão (não podendo ultrapassar 15 dias).  

Campo 15 Assinatura do técnico que efetuou a revalidação  

Campo 16 Prazo da segunda extensão do prazo (não podendo ultrapassar 15 dias).  

Campo 17 Assinatura do técnico que efetuou a revalidação  
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ANEXO IX – EMAP-RSGA-44 - SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE AMBIENTAL – SAA 

C ó digo

EMAP-RSGA-44

Versão

1

D ata

24/08/2018

Diretoria/ Gerência/ Coordenadoria :  (07)

T í t ulo

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE AMBIENTAL - SAA

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

Hélio Dantas/Gabriela HecklerAna Carolina

RESPOSTA:

2- Local de execução do serviço           (08)

3- Questionamentos relevantes       

3.1) O referido projeto envolve necessidade de remoção de cobertura vegetal?        (09)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

3.2) Na execução do projeto será necessário construir ou utilizar instalações complementares de apoio, tais 

como: oficina mecânica, refeitório, instalações sanitárias, canteiro, laboratório, etc?       (10)

DESCRIÇÃO:RESPOSTA:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

3.3) O projeto envolve alterações ou aumento de capacidade produtiva do Porto do Itaqui ou Terminais 

Externos?                   (11)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

3.4) O projeto tem associação com serviços voltados ao transporte ou ao tratamento de resíduos e/ou 

efluentes industriais, domésticos ou hospitalares?          (12)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

3.5) O projeto tem relação com serviços de transporte ou aquisição de insumos que são classificados como 

produtos perigosos?                                                   (13)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

3.6) O projeto envolve alterações operacionais dos sistemas de controle ambiental da do Porto do Itaqui e/ou 

Terminais Externos?                                                    (14)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

3.7) O projeto está relacionado à serviços que interfiram em algum recurso hídrico (perfuração de poço, 

captação de água, lançamento de efluentes, barramentos, etc.)            (15)

DESCRIÇÃO:

4.7) Há outra informação sobre o projeto que pode ser considerada relevante e sejam necessários controles 

ambientais? (Emissão de ruídos ou vibrações que ultrapassem os limites da empresa, emissão de radioatividade, 

movimentação de solo, utilização de produtos de análises laboratoriais, serviço localizado nas proximidades do 

mar, lagoas, rios ou mangues, em unidades de conservação,etc)          (17)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

4.6) O projeto está sujeito ao licenciamento ambiental conforme o Anexo 1 da resolução CONAMA n° 

237/1997?                                                                                         (16)                                                                               

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

Para controle da Coordenadoria de Meio Ambiente:

Data da abertura: ____/____/__(02)__ 

Nº do Documento: ______________(01)___________

TÍTULO DO PROJETO      (03)

Escrever o título do projeto.

1- Dados do Projeto     

Descrição do Projeto   (04)

Previsão de início da execução do projeto     (05)

Cliente Interno:         (06)

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

Porto do Itaqui Terminal do Cujupe Terminal da Ponta da Espera Terminal do Porto 
Grande

Outro
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Anexo IX - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Numeração de Controle da Coordenadoria de Meio Ambiente 

Campo 02 Data de preenchimento da SAA 

Campo 03 Descrição do título do projeto 

Campo 04 Detalhamento do projeto 

Campo 05 Previsão de início do projeto 

Campo 06 
Pessoa representante do setor demandante da EMAP responsável pelo 

preenchimento da SAA e interlocutor junto à COAMB. 

Campo 07 Lotação do cliente interno responsável pela SAA 

Campo 08 Definição do local de execução do serviço 

Campo 09 Informações sobre necessidade de remoção de cobertura vegetal 

Campo 10 Informações sobre existência de instalações complementares 

Campo 11 Informações sobre alterações ou aumento de capacidade produtiva 

Campo 12 Informações sobre resíduos e efluentes 

Campo 13 Informações sobre produtos perigosos 

Campo 14 Informações sobre alterações operacionais dos sistemas de controle ambiental 

Campo 15 Informações sobre interferência em recursos hídricos 

Campo 16 
Informações sobre enquadramento de atividades conforme Anexo 1 da Resolução 

CONAMA n° 237/1997 

Campo 17 Informações complementares 
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ANEXO X – FLUXOGRAMA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL 
 

Alinhamento verbal?

INÍCIO

Operações portuárias
10

Fiscalização COAMB
20

Não conformidade encontrada
30

E-mail enviado com o relatório de 
inspeção

Atividade continua

NÃO

SIM

OK?

NÃO

SIM

COAMB Elabora Notificação

NÃO

OK?

NÃO

NÃO

SIM

COAMB Elabora o ROP

FIM

 
  


