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1.0 – OBJETIVO 

 

Este procedimento tem por objetivo orientar os setores internos da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária para preenchimento da Solicitação de Análise Ambiental (SAA) de 

atividades a serem realizadas no Porto Organizado do Itaqui e Terminais Externos. 

 

 

2.0 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

2.1. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental; 
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2.2. Lei complementar nº 140 de 8 de dezembro de 2011 – Define as competências dos órgãos 

ambientais para matéria de licenciamento ambiental e outras matérias relacionadas à proteção 

ambiental. 

2.3. Portaria SEMA n° 047/2016 - Disciplina os procedimentos de Isenção de Licenciamento 

Ambiental-ILA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

Sema. 

2.4. Portaria SEMA n° 123/2015 - Disciplina os procedimentos de Dispensa de Licenciamento 

Ambiental-DLA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

Sema. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1. COAMB:  

Coordenadoria de Meio Ambiente. Coordenadoria subordinada à Assessoria Especial da 

Presidência responsável pela avaliação da necessidade de licenciamento ambiental das 

atividades a serem realizadas nas áreas administradas pela EMAP. 

3.2. SAA:  

Solicitação de Análise Ambiental. Documento que oficializa junto à COAMB a existência de uma 

atividade a ser realizada no Porto Organizado do Itaqui e Terminais Externos para verificação de 

necessidade e aplicabilidade da legislação ambiental vigente. 

3.3. CLIENTE INTERNO:  

Pessoa representante do setor demandante da EMAP responsável pelo preenchimento da SAA e 

interlocutor junto à COAMB. 

3.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:  

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

3.5. LICENÇA AMBIENTAL:  



SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE AMBIENTAL EMAP-PC-44 Data: 05/10/2018 Ver.: 4 

 

 

 Página 3 de 14 

   

 

 

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e 

medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

3.6. OUTORGA:  

É um dos 6 (seis) instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e tem como objetivo 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos 

de acesso aos recursos hídricos. 

3.7. ESTUDOS AMBIENTAIS:  

São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, 

instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como 

subsídio para a análise da licença requerida, tais como: Estudo de Impacto Ambiental e relatório 

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Plano de Controle Ambiental (PCA), Programa Básico 

Ambiental (PBA), Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), Relatório 

de Detalhamento de Programas Ambientais (RDPA), Relatório de Cumprimento de Condicionante 

(RCC), Relatório de Gestão Ambiental (RGA), Relatório de Desempenho Ambiental (RDA), 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Estudo de Conformidade Ambiental (ECA), Plano Básico 

de Regularização (PBR). 

3.8. REUNIÃO DE ENTENDIMENTO DA ATIVIDADE/PROJETO:  

Reunião que ocorre entre o CLIENTE INTERNO e representante da COAMB para entendimento 

da atividade que está sendo avaliada a necessidade de licenciamento ambiental. 

3.9. PARTES INTERESSADAS:  

No caso em que a atividade em análise estiver associada à steakholders, como acontece no 

cenário de captação de novos investidores para atuarem no Porto do Itaqui e Terminais Externos, 

serão consideradas como “partes interessadas” toda e qualquer pessoa física ou jurídica com 

interesse em atuar em área administrada pela EMAP. 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1.  É de responsabilidade do CLIENTE INTERNO o preenchimento do SAA com informações 

básicas a respeito da atividade a ser desenvolvida em área administrada pela EMAP, bem como 
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participar da REUNIÃO DE ENTENDIMENTO DA ATIVIDADE alinhada data de ocorrência em 

comum acordo com representante da COAMB. 

4.2. É de responsabilidade da COAMB o pleito de questionamentos necessários junto aos 

órgãos ambientais licenciadores, assim como o acompanhamento do feedback e divulgação da 

resposta ao CLIENTE INTERNO. 

4.3. É de responsabilidade do CLIENTE INTERNO orçar os custos ambientais relacionados à 

execução da atividade ou, se for o caso, informar às PARTES INTERESSADAS a necessidade de 

tais gastos, quais sejam, custo de emissão da licença, publicações e elaboração de estudos 

ambientais. 

4.4. É de responsabilidade do CLIENTE INTERNO a apresentação de quaisquer documentos, 

projetos, estudos técnicos específicos, análises, especificações técnicas e testes necessários à 

caracterização do serviço/atividade objeto do processo de licenciamento. 

4.5. É de responsabilidade da COAMB o controle e arquivamento, temporário e 

permanente, do processo gerado envolvendo a análise da SAA. 

 

5.0  DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

O Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente - 

SGI que está sendo estruturado dentro do contexto administrativo da EMAP tem como objetivo 

atuar na prevenção e mitigação de impactos ambientais, garantindo sustentabilidade ambiental às 

atividades da empresa e aliando resultados financeiros positivos com o respeito ao meio ambiente 

e à vida. 

Dessa forma, as atividades a serem desenvolvidas nas áreas administradas pela EMAP, tais 

como obras em geral, instalação de novos empreendimentos, expansão das atividades já 

existentes, etc., ainda no momento de sua concepção, deverão passar por análise da 

Coordenadoria de Meio Ambiente, de forma que, caso necessário, a COAMB possa questionar 

aos órgãos licenciadores quais as tratativas necessárias para liberação de instalação ou 

ocorrência da atividade. 

Essa medida, além de evitar sanções punitivas dos órgãos fiscalizadores, visa atribuir aos custos 

da atividade àqueles específicos da área ambiental, como por exemplo custos relativos à 

elaboração de estudos ambientais e taxas para emissão de licenças, permitindo às PARTES 

INTERESSADAS e CLIENTES INTERNOS uma visão real e holística do cenário para empreender 

junto à EMAP. 
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Os passos descritos a seguir deverão ser realizados independentemente se a atividade for 

desenvolvida pela EMAP ou empresa terceirizada, podendo, neste último caso, ser por 

credenciamento ou por contrato específico. 

 

 5.1. As atividades listadas abaixo demandam análise da Coordenadoria de Meio Ambiente, pois 

são consideradas críticas e precisa ser avaliada a necessidade de licença ambiental ou requisito 

legal equivalente. Desta forma, é obrigatório o preenchimento de SAA quando se tratar de: 

 Serviços que envolvam necessidade de remoção de cobertura vegetal original ou 

recuperada. 

 Serviços que envolvam alterações ou aumento de capacidade produtiva do Porto do Itaqui 

ou Terminais Externos. 

 Serviços voltados ao transporte ou ao tratamento de resíduos e/ou efluentes industriais, 

domésticos ou hospitalares. 

 Serviços de transporte ou aquisição de insumos que são classificados como produtos 

perigosos (a definição do que são os produtos perigosos pode ser feito com suporte 

técnico da Coordenadoria de Meio Ambiente). 

 Serviços que envolvam alterações operacionais dos sistemas de controle ambiental da do 

Porto do Itaqui e Terminais Externos 

 Serviços que interfiram em algum recurso hídrico (perfuração de poço, captação de água, 

lançamento de efluentes, barramentos, etc.) 

 Serviços que envolvam a construção de instalações complementares de apoio, tais como: 

oficina mecânica, refeitório, instalações sanitárias, canteiro, laboratório, etc. 

5.2. Outros exemplos de atividades ou empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental 

conforme Anexo 1 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Anexo II). 

5.3. Outras atividades não citadas nos itens 5.1 e 5.2, mas que tenham significativa interferência 

no meio ambiente (emissão de ruídos e particulados, geração de resíduos e efluentes, etc), 

deverão ter SAA preenchida.  

5.4. A SAA deverá ser encaminhada à COAMB via processo administrativo, com memorando 

endereçado ao Coordenador de Meio Ambiente da EMAP. Caso existam outras documentações 

associadas ao projeto em questão, como por exemplo, memorial descritivo, estudo de viabilidade, 

etc, estes deverão ser encaminhados ao setor COAMB, juntamente com a SAA. 
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5.5. A COAMB terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar a respeito do SAA, 

podendo, no caso de dúvidas, solicitar REUNIÃO DE ENTENDIMENTO DA 

ATIVIDADE/PROJETO. Após a realização da reunião, a COAMB terá um prazo de mais de 5 

(cinco) dias úteis para se manifestar sobre a SAA. 

5.6. Sendo evidenciada a necessidade de questionamentos junto aos órgãos licenciadores, a 

COAMB será responsável por contatar o órgão ambiental, elaborando e protocolando, se 

necessário, ofício de questionamento ao órgão competente. A COAMB será a responsável pelo 

acompanhamento de tramitação do documento e por passar as informações necessárias ao 

CLIENTE INTERNO. 

5.7. O CLIENTE INTERNO, de posse das informações repassadas pelo órgão ambiental, inclui no 

orçamento os custos ambientais necessários para a execução do projeto, ou, se for o caso, 

informa às PARTES INTERESSADAS a necessidade de tais custos para viabilidade do projeto. 

5.8. O CLIENTE INTERNO remete os autos para o setor de meio ambiente, indicando 

ciência das recomendações da COAMB. 

5.9. A COAMB realiza a guarda temporária dos processos conforme instrução do Item 7.0 

Registros, remetendo ao Arquivo da empresa os processos na primeira quinzena do ano 

subsequente. 

5.10. O tempo médio de tramitação de um processo de licenciamento ambiental, já partindo da 

análise dos estudos elaborados, é de aproximadamente 4 (quatro) meses. 

5.11. O tempo médio de elaboração de um estudo ambiental está associado ao nível de 

detalhamento cujo este necessita apresentar. 

 

6.0 - ANEXOS  

 

6.1.    ANEXO I: EMAP-RSGA-44 - Solicitação de Análise Ambiental 

6.2.   ANEXO II: Anexo I da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. 

6.3.   ANEXO III: Fluxograma 
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7.0 - REGISTROS 

 

 

8.0 - HISTORICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

0 20/09/2017 
Anexo I 

Alteração do cabeçalho do Anexo I -  Solicitação de 

Análise Ambiental 

1 30/10/2017 
ANEXO 

Alteração: EMAP-RSGI-44 - Solicitação de Análise 

Ambiental 

2 02/07/2018 
7.0 

Alteração da planilha de registros: acréscimo da 

coluna base legal 

3 03/10/2018 

2.1 

Exclusão: Lei n°. 6.938, de 31 de agosto de 1981 – 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

3 03/10/2018 

2.2 

Exclusão: 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, e dá outras providências; 

3 03/10/2018 

2.3 

Exclusão: Decreto nº 6.514, de 22 de Julho de 2008 - 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, 

Identificaçã
o 

Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 
 

 

 

Descarte Tempo Base legal  

Processos 

com a 

Solicitação 

de Análise 

Ambiental 

Sala da 

COAMB (prédio 

DOP) 

Armário 01 Caixa Arquivo 
Ano de 

Vigência 
Até 1 ano 

 

NA 

 

Encaminhar 
ao Arquivo 
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e dá outras providências; 

3 03/10/2018 

4.5 

Acréscimo: É de responsabilidade da COAMB o 

controle e arquivamento, temporário e permanente, do 

processo gerado envolvendo a análise da SAA. 

3 03/10/2018 

5.8 

Acréscimo: O CLIENTE INTERNO, remete os autos 

para o setor de meio ambiente, indicando ciência das 

recomendações da COAMB. 

3 03/10/2018 

5.9 

Acréscimo: A COAMB realiza a guarda temporária dos 

processos conforme instrução do Item 7.0 Registros, 

remetendo ao Arquivo da empresa os processos na 

primeira quinzena do ano subsequente. 

3 03/10/2018 
7.0 

Acréscimo do registro Processos com a Solicitação de 

Análise Ambiental 

3 03/10/2018 
7.0 

Acréscimo do registro Processos com a Solicitação de 

Análise Ambiental 

3 03/10/2018 
6.0 

Alteração do Anexo I para EMAP-RSGA-44 - 

Solicitação de Análise Ambiental 
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ANEXO I: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE AMBIENTAL 

C ó digo

EMAP-RSGA-44

Versão

1

D ata

24/08/2018

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:

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

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:

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:

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

produtos perigosos?                                                   (13)

DESCRIÇÃO:

NÃO SE APLICA

RESPOSTA:

3.4) 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:

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

Externos?                   (11)

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:

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:

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

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

Outro
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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 II:  Anexo 1 da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 

 

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS  
SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

  
Extração e tratamento de minerais 
- pesquisa mineral com guia de utilização 
- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento 
- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento 
- lavra garimpeira 
- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 
Indústria de produtos minerais não metálicos 
- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração 
- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material cerâmico, cimento, 
gesso, amianto e vidro, entre outros. 
Indústria metalúrgica 
- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos 
- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia 
- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro 
- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia 
- relaminação de metais não-ferrosos , inclusive ligas 
- produção de soldas e anodos 
- metalurgia de metais preciosos 
- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas 
- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 
- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia 
- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície 
Indústria mecânica 
- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de superfície 
Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações 
- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores 
- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática 
- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 
Indústria de material de transporte 
- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios 
- fabricação e montagem de aeronaves 
- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 
Indústria de madeira 
- serraria e desdobramento de madeira 
- preservação de madeira 
- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada 
- fabricação de estruturas de madeira e de móveis 
Indústria de papel e celulose 
- fabricação de celulose e pasta mecânica 
- fabricação de papel e papelão 
- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 
Indústria de borracha 
- beneficiamento de borracha natural 
- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 
- fabricação de laminados e fios de borracha 
- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex 
Indústria de couros e peles 
- secagem e salga de couros e peles 
- curtimento e outras preparações de couros e peles 
- fabricação de artefatos diversos de couros e peles 
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- fabricação de cola animal 
Indústria química 
- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos 
- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira 
- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo 
- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da destilação da 
madeira 
- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos 
- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos 
- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais 
- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos 
- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas 
- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes 
- fabricação de fertilizantes e agroquímicos 
- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 
- fabricação de sabões, detergentes e velas 
- fabricação de perfumarias e cosméticos 
- produção de álcool etílico, metanol e similares 
Indústria de produtos de matéria plástica 
- fabricação de laminados plásticos 
- fabricação de artefatos de material plástico 
Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos 
- fabricação e acabamento de fios e tecidos 
- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos 
- fabricação de calçados e componentes para calçados 
Indústria de produtos alimentares e bebidas 
- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 
- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal 
- fabricação de conservas 
- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados 
- preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados 
- fabricação e refinação de açúcar 
- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais 
- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação 
- fabricação de fermentos e leveduras 
- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 
- fabricação de vinhos e vinagre 
- fabricação de cervejas, chopes e maltes 
- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais 
- fabricação de bebidas alcoólicas 
Indústria de fumo 
- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo 
Indústrias diversas 
- usinas de produção de concreto 
- usinas de asfalto 
- serviços de galvanoplastia 
Obras civis 
- rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos 
- barragens e diques 
- canais para drenagem 
- retificação de curso de água 
- abertura de barras, embocaduras e canais 
- transposição de bacias hidrográficas 
- outras obras de arte 
Serviços de utilidade 
- produção de energia termoelétrica 
-transmissão de energia elétrica 
- estações de tratamento de água 
- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário 



SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE AMBIENTAL EMAP-PC-44 Data: 05/10/2018 Ver.: 4 

 

 

 Página 13 de 14 

   

 

 

- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos) 
- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de 
saúde, entre outros 
- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas 
- dragagem e derrocamentos em corpos d’água 
- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 
Transporte, terminais e depósitos 
- transporte de cargas perigosas 
- transporte por dutos 
- marinas, portos e aeroportos 
- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos 
- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 
Turismo 
- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 
Atividades diversas 
- parcelamento do solo 
- distrito e pólo industrial 
Atividades agropecuárias 
- projeto agrícola 
- criação de animais 
- projetos de assentamentos e de colonização 
Uso de recursos naturais 
- silvicultura 
- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 
- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 
- utilização do patrimônio genético natural 
- manejo de recursos aquáticos vivos 
- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas 
- uso da diversidade biológica pela biotecnologia 
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ANEXO III: Fluxograma de solicitação de análise ambiental 

INÍCIO

Empresa que irá realizar 
atividade na poligonal do 
Porto do Itaqui informa 

COAMB sobra a atividade 

Atividade listada no item 5.1 do 
procedimento

Atividade não listada no item 5.1 do 
procedimento, porém com 

significativa interferência no Meio 
Ambiente

Atividade não listada no item 5.1 do 
procedimento, e sem significativa 
interferência no Meio Ambiente

Empresa preenche o SAA
Não há necessidade de 
preenchimento da SAA

Empresa encaminha a SSA para a 
COAMB juntamente com as demais 

documentações pertinentes

Reunião de 
entendimen

to?

É feito alinhamento entre a COAMB 
e empresa  

Manifestação da COAMB a respeito 
da SAA

NÃOSIM

Cliente interno inclui em seu 
orçamento os custos ambientais 

necessários à execução da atividade

FIM

Há 
questionamento 
junto ao órgão 

ambiental?

COAMB realiza questionamentos 
junto ao órgão ambiental

 


