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1.0 OBJETIVO 

Estabelecer as ações a serem desencadeadas em eventuais emergências ambientais, que 

tenham o potencial de afetar a integridade física das pessoas, causar danos ao patrimônio ou 

gerar impactos ambientais na poligonal do Porto do Itaqui e em seus terminais externos 

administrados pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP. 

 

 

2.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

2.1 – Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e   

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 
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2.2 – Lei nº 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; 

 

2.3 – REPOIDT – Regulamento de Exploração do Porto do Itaqui e terminais Delegados; 

 

2.4 – Resolução CONAMA nº 398, de junho de 2008 – 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. 

 

2.5 – Lei 9.966/2000 de prevenção, controle e fiscalização de poluição causada por lançamento 

de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas. 

 

2.6 – Procedimento EMAP – PC-24: comunicação e investigação de incidente e acidente 

ambiental. 

 

2.7 – Procedimento EMAP – PC-56: Aspectos Ambientais 

 

2.8 – Procedimento EMAP PC -57: credenciamento e cadastramento de empresas para prestação 

de serviços no porto do Itaqui 

 

 

3.0 DEFINIÇÕES 

 

3.1 – MATERIAIS ABSORVENTES:  

São materiais de propriedade oleofílicas utilizados para o recolhimento do óleo derramado em 

corpos hídricos, pisos ou solos. Os mais utilizados são mantas absorventes, barreiras absorventes 

e absorventes orgânicos. 

 

3.2 – ACIDENTE AMBIENTAL:  

É uma liberação súbita (repentina) de produtos no estado sólido, líquido ou gasoso, que causa 

danos ambientais, ocorrida de maneira inesperada ou decorrente de uma ação deliberada, 

causada por falha humana, erro de projeto, falha de equipamentos ou de materiais. 
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3.3 – ÁREA SENSÍVEL:  

Região que possui populações circunvizinhas, com importâncias econômicas, turísticas, 

recreativas, ou ainda que sejam ecologicamente relevantes ao termo de/ aos impactos ambientais. 

 

3.4 – ÁREA VULNERÁVEL:  

Região suscetível aos efeitos adversos provocados pelo acidente ou incidente. 

 

3.5 – ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA:  

Desencadeamento de ações coordenadas e integradas, por meio de mobilização de recursos 

humanos e materiais compatíveis com o cenário apresentado, visando controlar e minimizar 

eventuais danos às pessoas e ao patrimônio, bem como possíveis impactos ambientais. 

 

3.6 – CENÁRIOS ACIDENTAIS:  

Identificação de hipótese acidental passível de ocorrência, decorrente das atividades 

desenvolvidas. 

 

3.7 – EMERGÊNCIA:  

É toda ocorrência anormal dentro do processo habitual de operação que resulte ou possa resultar 

em danos às pessoas, ao sistema e ao meio ambiente, interna ou externamente, exigindo ações 

corretivas e preventivas imediatas de modo a controlar e minimizar as consequências. 

 

3.8 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI:  

É todo o dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger 

a saúde do trabalhador. 

 

3.9 – HIPÓTESE ACIDENTAL:  

Tipos de ocorrência identificada no levantamento de riscos que gera acidente ambiental; 

 

3.10 – IMPACTO AMBIENTAL:  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente 

ou indiretamente a saúde, a segurança, e o bem-estar da população, as atividades sociais e 

econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias dos recursos ambientais.  

 

3.11 – INCIDENTE AMBIENTAL:  

É uma liberação súbita (repentina) de produtos no estado sólido, líquido ou gasoso, provocando 

ou não danos ambientais, humanos ou materiais, ocorrida de maneira inesperada ou decorrente 
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de uma ação deliberada, causada por falha humana, erro de projeto, falha de equipamentos ou de 

materiais. 

 

3.12 – BRIGADA DE EMERGÊNCIA EMAP:  

Funcionários da EMAP que estão treinados para atuarem em todos os cenários de emergência 

previstos na área do porto.  

 

3.13 – DANO AMBIENTAL:  

Consiste no prejuízo causado a todos os recursos ambientais indispensáveis para a garantia de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, proveniente de ação humana (culposa ou não), 

provocando a degradação e consequentemente o desequilíbrio ecológico. 

 

3.14 – RISCO AMBIENTAL:  

Uma ou mais condições de uma variável, com o potencial necessário para causar danos. Esses 

danos podem ser entendidos como danos ao meio ambiente, lesões a pessoas, danos a 

equipamentos ou estruturas, perda de material de processo, ou redução da capacidade de 

desempenho de uma função pré – determinada. Havendo um risco, persistem as possibilidades 

de efeitos adversos. 

 

3.15 – CATEGORIA DE SEVERIDADE DA OCORRÊNCIA:  

Os cenários de acidente devem ser classificados em Categorias de Severidade, as quais 

fornecem uma indicação qualitativa da severidade mais esperada de ocorrência para cada um dos 

cenários identificados. 

 

3.16 – PRESTADORES DE SERVIÇOS:  

Para efeitos deste procedimento, considera-se prestador de serviço toda Pessoa Jurídica que 

utiliza mão de obra empregada ou avulsa para a execução de suas atividades na área do Porto 

Organizado do Itaqui e nos demais terminais administrados pela EMAP. 

 

3.17 – NÍVEL DE SEVERIDADE DA OCORRÊNCIA:  

Os cenários da ocorrência ambiental devem ser classificados em categorias de severidade, quais 

sejam: 1). Desprezível; 2). Marginal; 3). Crítica; ou 4). Catastrófica. 

 

3.18 – IPEA:  

Informações Preliminares de Eventos Ambientais; 
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3.19 – COAMB:  

Coordenadoria de Meio Ambiente; 

 

 3.20 – GESMA:  

Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 

 

3.21 – EMAP:  

Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

 

3.22 – PAM 

Plano de Ajuda Mutua. 

 

 

4.0 RESPONSABILIDADES 

 

4.1 -  A responsabilidade pelo controle e monitoramento desse procedimento é da EMAP através 

da Coordenadoria de Meio Ambiente – COAMB; 

 

4.2 -  A Responsabilidade pelo acionamento de empresas de atendimento ambiental para controle 

de dano e/ou impacto ambiental, quando houver acidente ambiental, é das empresas causadoras 

da ocorrência ambiental, ou seja, podendo ser: arrendatárias, contratadas, operadoras e 

credenciadas a prestar serviços dentro da Poligonal do Porto do Itaqui e nos terminais externos 

administrados pela Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP. 

NOTA: Caso a empresa causadora da ocorrência ambiental não acione a empresa de pronto 

atendimento, cabe a EMAP acionar conforme item 5.3.3 e 5.3.3 NOTA. 

 

4.3 – A responsabilidade de atender e mitigar os impactos e ou danos causados pela ocorrência 

ambiental será da empresa de atendimento a emergência ambiental, quando acionada; 

 

4.4 – O atendimento à emergência/ocorrência ambiental deve ser realizado pelo causador 

imediatamente após sua ocorrência, não importando qual o grau de severidade de sua 

classificação. Este atendimento deve ser realizado proporcionalmente à gravidade do acidente. 
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5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 – IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA 

AMBIENTAL: 

5.1.1 A Coordenadoria de Meio Ambiente será responsável pela atualização e identificação dos 

cenários de emergência ambiental dentro da poligonal do porto do Itaqui. A identificação 

possibilita intervenções rápidas e eficazes, visando preservar a integridade física do pessoal, das 

instalações e a minimização de riscos ambientais nas atividades e operações do Porto do Itaqui. 

NOTA: A COAMB também é responsável pelo levantamento de aspectos ambientais, assim como 

consta o procedimento EMAP PC-56. 

5.1.2 – Os cenários de emergência são baseados no aspectos, impactos ambientais, perigos e 

riscos reais e potenciais identificados no LAIA do Porto do Itaqui.  

 

5.2 – COMUNICAÇÃO E REGISTRO DAS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS: 

5.2.1 – Na poligonal da EMAP, ao ser identificado uma situação de emergência real, potencial ou 

risco iminente na área ambiental, esta deverá atender ao Fluxo de Comunicação de Emergência, 

nos telefones: (98) 3231-7444 ou (98) 98454-9662; Ramal: 05 (interno) e no rádio canal 01, onde 

será acionado o CCCOM da EMAP. 

NOTA: Todas as informações necessárias para resolução da não conformidade devem ser 

repassadas. 

5.2.2 – As ocorrências são registradas pela empresa geradora, que elaborará o IPEA (Anexo II), 

que deverá ser entregue à COAMB. No ato da investigação será preenchido e o Relatório de 

Investigação de incidentes/acidentes ambientais e o Relatório de Investigação de 

incidentes/acidentes ambientais - metodologia (Anexo III e IV), seguindo o procedimento EMAP 

PC-24. 

5.2.3 – A COAMB comunicará os órgãos ambientais, está comunicação deverá ocorrer conforme 

descrito no Procedimento EMAP PC-24. 

NOTA: A comunicação de que se trata o item anterior não exime a empresa causadora do evento 

de informar aos órgãos ambientais competentes de acordo com procedimento interno da empresa 

e/ou Licença Operacional da mesma. 
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5.3. – ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA AMBIENTAL: 

5.3.1 – Após a comunicação da ocorrência Ambiental, a COAMB definirá a categoria de 

severidade, assim como consta na tabela abaixo: 

  

 
Nível de Gravidade 
Potencial 1/ Real 2 

 
Definição 

 
Incidente  

Desprezível 
Sem danos ambientais. Ex: vazamentos 

em piso impermeabilizado 

 
 

Acidente  

Marginal 

Danos leves ao meio ambiente ou danos 
remediados ou em área de fácil 
contenção e potencial risco para 

agravamentos. Ex: contenção imediata 
de vazamentos em piso não 

impermeabilizado. 

Crítica 

Danos severos ao meio ambiente ou 
danos dificilmente remediados ou em 

área de difícil contenção. Ex: vazamento 
de grande extensão e difícil controle. 

Catastrófica 

Danos irreparáveis ao meio ambiente Ex: 
vazamento de grande extensão onde 

medidas corretivas apenas minimizam os 
impactos. 

Tabela 01: Nível de severidade. 

5.3.2. – Quando a empresa causadora da ocorrência ambiental não tiver condições imediatas de 

sanar e/ou controlar o incidente/acidente, a mesma deverá acionar uma empresa de pronto 

atendimento ambiental, devidamente habilitada. 

NOTA: A atividade será auxiliada e monitorada pela Coordenadoria de Meio Ambiente – COAMB 

e a Coordenadoria de Segurança Portuária – COSET da EMAP.  

5.3.3 – Nas ocorrências ambientais, a empresa responsável pelo incidente/acidente deverá de 

imediato implantar ações corretivas. Caso seja necessário acionar empresa de emergência 

ambiental, fica a mesma responsável pelos custos das despesas. 

NOTA: Caso a empresa causadora da ocorrência ambiental não acione a empresa de pronto 

atendimento, como consta o item 5.3.2, ou seu combate ser constatado como ineficiente gerando 

impactos ambientais, a EMAP acionará os recursos internos e se necessário o PAM, ficando os 

custos levantados para empresa causadora. 

5.3.4 – Caso não seja identificado o responsável pelo acidente ambiental, a EMAP como 

administradora do terminal deverá acionar a empresa contratada para o combate a e atendimento 

à emergência ambiental. 

NOTA: Todas as empresas arrendatárias, contratadas, prestadoras de serviço e a empresa 

responsável pelo atendimento à ocorrência, deverão conhecer os contatos para o acionamento do 

fluxo de emergência. 
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5.3.5 – Em caso de emergência ambiental em áreas externas (arrendatário e ou terminais 

externos), a empresa causadora deverá acionar o CCCOM, via telefone, ou rádio canal 01, 

informando toda a situação de forma clara e objetiva para que o referido setor siga o Fluxo de 

comunicação de emergências. 

 

5.4 – SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A EMERGÊNCIA: 

5.4.1 – Os Brigadistas da EMAP e/ou das empresas que atuam na poligonal do Porto do Itaqui 

deverão estar preparados para atuar em emergências ambientais com a finalidade de apoio na 

mitigação dos impactos causados. 

5.4.2 – A Empresa de Atendimento a Emergências Ambientais deve possuir todos os produtos 

necessários para atuar na mitigação dos impactos ambientais da ocorrência. 

NOTA: Em se tratando da empresa contratada pela EMAP para atendimento a emergência 

Ambiental em acidentes de responsabilidade da EMAP, a mesma deve estar pronta para atuar 

nos diversos cenários encontrados. 

 

5.5 - SIMULADOS E TREINAMENTOS: 

5.5.1 – Os simulados são baseados nos PEIs da empresas atuantes na área primária, Plano de 

Ajuda Mutua da EMAP (PAM) e Plano de Contole de Emergência da EMAP (PCE) . 

5.5.2 – O setor de emergência da COSET elaborará anualmente e repassará ao setor de meio 

ambiente da EMAP a programação com as datas de realização e indicando quais os simulados 

que serão realizados. 

5.5.3 – Em se tratando de simulados de PEI é de responsabilidade da COAMB acompanhar os 

simulados das empresas atuantes na poligonal do Porto do Itaqui. 

NOTA: O relatório de simulados fica de posse da COSET, conforme especificado no PCE e PAM. 

5.5.3 – A avaliação deve ser realizada considerando os seguintes pontos: 

a) Agilidade no acionamento do plano de emergência; 

b) Comportamento e ações do grupo envolvido na simulação; 

c) Sequencia do desencadeamento das ações de controle; 

d) Eficácia das ações de controle da emergência; 

e) Disposição final dos resíduos gerados 

 

 

6.0 ANEXOS 

6.1 ANEXO I: EMAP-RSGA-51 - Informação preliminar de evento ambiental– IPEA 

6.2 ANEXO II: EMAP-RSGA-55 – Relatório de investigação de incidente/acidente ambiental 

6.3 ANEXO III: EMAP- RSGA-56 - Relatório de investigação do incidente/acidente ambiental – 

metodologia  
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7.0 REGISTROS 

 

8.0 HISTORICO DE REVISÃO 

 

VERSÃO DATA ITEM REVISÕES 

00 23/09/2017 5.4.3 
Inclusão: A empresa especializada no atendimento às 
emergências ambientais deve possuir para atuar na área do 
Porto do Itaqui. 

01 24/11/2017 5.2.1 NOTA 
Inclusão: Todas as informações necessárias para resolução 
da não conformidade devem ser repassadas. 

01 24/11/2017 5.5.2 NOTA 

Inclusão: No dia de ocorrência de simulados é necessário o 
preenchimento do Relatório de monitoramento de simulados 
(ANEXO I). Devendo ser devidamente preenchido pelo 
técnico participante do evento. 

01 26/11/2017 2.9 
Inclusão: Plano de Emergência Individual (PEI) do Porto do 
Itaqui; 

01 26/11/2017 5.3.4 NOTA 
Exclusão: As Emergências ambientais que forem 
solucionadas pela própria empresa, (contratada, operadora, 
terceirizada e arrendatário... 

01 26/11/2017 5.3.5 NOTA 

Inclusão: Cabe ao CCCOM acionar todos itens necessários 
para combate a emergência existentes no porto, tais como 
corpo de bombeiros. Devendo também repassar à COAMB 
as informações dadas para que o setor tome as decidas 
providencias. 

02 28/03/2018 3.22 Inclusão: PAM – Plano de Ajuda Mutua. 

Identificação Local do Arquivo Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 
 

Descarte 

Tempo Base legal  

IPEA 

Sala Plantão de 
segurança e meio 
ambiente (prédio 
de operações) 

Armário 01 Pasta A/Z 
Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente 

 
02 anos Não há 

Arquivo 
EMAP 

Relatório de 
Análise de 
Eventos 
Ambientais I 

Sala Plantão de 
segurança e meio 
ambiente (prédio 
de operações) 

Armário 01 Pasta A/Z 

Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente. 
Mesma 
numeração do 
IPEA 

 
02 anos Não há 

Arquivo 
EMAP 

Relatório de 
Análise de 
Eventos 
Ambientais II 

Sala Plantão de 
segurança e meio 
ambiente (prédio 
de operações) 

Armário 01 Pasta A/Z 

Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente.  
Mesma 
numeração do 
IPEA 

 
02 anos Não há 

Arquivo 
EMAP 
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02 28/03/2018 4.2 NOTA 
Inclusão: Caso a empresa causadora da ocorrência 
ambiental não acione a empresa, cabe a EMAP acionar 
conforme item 5.3.3 e 5.3.3 NOTA. 

02 28/03/2018 Tabela 01 Alteração na tabela 01 

02 28/03/2018 5.3.3 NOTA 

Inclusão: Caso a empresa causadora da ocorrência 
ambiental não acione a empresa de pronto atendimento, 
como consta o item 5.3.2, ou seu combate ser constatado 
como ineficiente gerando impactos ambientais a EMAP 
acionará os recursos internos e se necessário o PAM, 
ficando os custos levantados para empresa causadora. 

02 28/03/2018 5.5.2 
Inclusão: (...)pelo referido setor ou ainda, podendo ser 
elaborado e acompanhado pelas empresas atuantes na 
poligonal do Porto do Itaqui. 

02 28/03/2018  
Alteração do Anexo I: exclusão do item assinatura dos 
participantes do simulado 

03 30/06/2018 1.0 Exclusão: Este procedimento tem como objetivo (...) 

03 30/06/2018 5.2.3 NOTA 

Inclusão: O acionamento de que se trata o item anterior não 
exime a empresa causadora do evento de informar aos 
órgãos ambientais competentes de acordo com 
procedimento interno da empresa e/ou Licença Operacional 
da mesma.  

03 30/06/2018 7.0 
Alteração da tabela de registro: Inclusão da coluna base 
legal 

04 11/07/2018 6.0 
Aleração: antes 6.1 ANEXO I: EMAP-RSGI-54: Relatório de 
monitoramento dos simulados ambientais para EMAP-
RSGA-51 - Informação preliminar de evento ambiental– IPEA 

04 11/07/2018 6.0 Aleração: mudança no cabeçalho do Anexo I, versão. 

04 11/07/2018 6.0 Aleração: mudança no cabeçalho do Anexo II, versão 

04 11/07/2018 6.0 Aleração: mudança no cabeçalho do Anexo III, versão 

04 11/07/2018 6.5 
Exclusão: ANEXO IV: Fluxograma de atendimento à 

emergência 
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ANEXO I: EMAP-RSGA-51 - Informação preliminar de evento ambiental– IPEA 

C ó digo

EMAP-RSGA-51

Versão

2

D ata

27/08/2018

IPEA Nº DATA:
.

EMPRESA RESPONSÁVEL 

PELA OCORRÊNCIA

No CONTRATO/CERTIFICADO 

DE OPERADOR PORTUÁRIO

DATA (5)

___/___/___

Marginal (    ) Crítico (    )

1 2

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

T í t ulo

INFORMAÇÃO PRELIMINAR DE EVENTO AMBIENTAL  - IPEA

Ana Carolina Coutinho Hélio Dantas

3

4

HORÁRIO DA 

OCORRÊNCIA (6)

DADOS DA OCORRÊNCIA

_____ : _____ LOCAL (7)

DESCRIÇÃO DO EVENTO AMBIENTAL

8

NÍVEL DE SEVERIDADE (9)

Incidente Ambiental Acidente Ambiental

Catostrófico (    )Desprezível (    )

JUSTIFICATIVA DO NÍVEL DE 

SEVERIDADE: 

há acidente do trabalho associado a esta 

ocorrência? se sim, informar o número do REPI”. 

AÇÕES IMEDIATAS APÓS O EVENTO (12)

10

11

EXECUTANTE EMPRESA

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

13

ELABORADO POR CARGO/FUNÇÃO CONTATOS 

14 15 16

AÇÃO
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Anexo I - Instrução de preenchimento 

 

 Campo 01 Número do IPEA, numeração dada pela COAMB EMAP  

Campo 02 Data do preenchimento do IPEA  

Campo 03 Nome da Empresa responsável pelo evento  

Campo 04 Número do contrato ou certificado da empresa se for Operador Portuário  

Campo 05 Data da ocorrência do evento  

Campo 06 Horário da Ocorrência  

Campo 07 Local do Evento  

Campo 08 Descrição do evento  

Campo 09 Assinalar o nível de severidade do evento (informado pela COAMB)  

Campo 10 

Informar o porquê da escolha do nível de severidade (justificativa baseada no 

procedimento, dada pela COAMB e dada pelo técnico de meio ambiente da 

COAMB via e-mail). 

Campo 11 Numeração do REPI, caso haja acidente de segurança do trabalho.  

Campo 12 Informar as ações imediatas tomadas após o evento  

Campo 13 Registros fotográficos do evento 

Campo 14 Nome Completo do elaborador do IPEA  

Campo 15 Cargo e função do elaborador do IPEA  

Campo 16 Contatos do elaborador IPEA. 
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ANEXO II: EMAP-RSGA-55 – Relatório de investigação de incidente/acidente ambiental 
C ó digo

EMAP-RSGA-55

Versão

3

D ata

27/08/2018

IPEA Nº

REPI Nº 

EMPRESA

SIM NÃO

Marginal (  ) Crítica (  )

NOME CARGO/FUNÇÃO ASSINATURA

Tipo de Produto Inicio

Em andamento

Término

Obs.: 

Produto atingiu a costa? (16) (  ) SIM (  ) NÃO

Produto atingiu o solo? (17) (  ) SIM (  ) NÃO

Houve prejuízos a fauna local? 

(18)
(  ) SIM (  ) NÃO

Quais especies 

capturadas?

Obs.: 

RESÍDUOS VOLUME CLASSIFICAÇÃO

ITEM RESPONSANVEL QUANDO STATUS

T í t ulo

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE/ACIDENTE AMBIENTAL 

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

NÍVEL DE SEVERIDADE (7)
Incidente ambiental Acidente Ambiental

EMPRESA CONTATO

Hélio DantasAna Carolina Coutinho

PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO (8)

1

2

4

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EM EXECUÇÃO É ROTINEIRA? (6)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EVENTO 

9

Volume estimado do proudto

10

11

Desprezível (  ) Catastrofica (  )

INFORMAÇÕES SOBRE A OCORRÊNCIA

Recursos naturais 

atingidos:
19

15

Duração da 

Ocorrência (13)

14

INFORMAÇÕES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 

Necessidade de mobilização 

de empresa especializada em 

atendimento à emergência 

ambiental? (12)

(  ) Sim. Qual? _______

21

LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO/ACONDICIONAM

ENTO

DESTINAÇÃO FINAL

RESÍDUOS GERADOS (22)

Dados de equipamentos/veículos envolvidos no evento ambiental: 

(  ) Não

20

DADOS DA OCORRÊNCIA

DATA: 3

MEDIDA PROPOSTA

MÉTODOS ADOTADOS NO MOMENTO DO ACIDENTE 

23

CONCLUSÃO DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO

24

PLANO DE AÇÃO (25)

5
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Anexo II - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número do IPEA, numeração dada pela COAMB EMAP  

Campo 02 Número do REPI, numeração dado pela COSET EMAP 

Campo 03 Data da investigação do incidente ou acidente  

Campo 04 Nome da Empresa causadora da ocorrência  

Campo 05 Descrição da atividade que gerou o evento  

Campo 06 Assinalar se a atividade é rotineira  

Campo 07 Assinalar o nível de severidade  

Campo 08 
Informar sobre os participantes da investigação (preferencialmente os envolvidos no 

dia da ocorrência) 

Campo 09 Descrever informações adicionais do evento  

Campo 10 Informar o tipo de produto, em caso de vazamentos; 

Campo 11 Volume estimado, caso haja derramamento; 

Campo 12 
Assinalar se houve necessidade do acionamento de empresa de atendimento a 

emergência ambiental, em caso de positivo informar o nome da empresa; 

Campo 13 Duração da ocorrência; 

Campo 14 Dados do equipamento envolvido no evento 

Campo 15 Observações necessárias e pertinentes;  

Campo 16 Assinalar se o produto atingiu a costa, em caso de derramamento em mar. 

Campo 17 Assinalar se o produto atingiu o solo (incluindo ambiente urbano); 

 Campo 18 
Assinalar se houve prejuízo (dano ou impacto) a fauna local (levar em consideração 

fauna do mar, solo ou ar) 

Campo 19 Informar outros recursos naturais atingidos;  

Campo 20 
Caso haja espécies capturadas para análises, acrescentar as informações. Caso 

contrário colocar NA (Não se aplica).  

Campo 21 Informações pertinentes e necessárias  

Campo 22 Informações sobre resíduos gerados na ocorrência ambiental; 

Campo 23 Destacar os métodos adotados no momento do evento;  

Campo 24 Conclusão do grupo de estudos após descobrimento das causas  

Campo 25 Plano de ação encontrado, para cada causa pelo menos uma medida. 
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ANEXO III: EMAP- RSGA-56 - Relatório de investigação do incidente/acidente ambiental – 

metodologia 

C ó digo

EMAP-RSGA-56

Versão

3

D ata

27/08/2018

IPEA Nº 2 REPI Nº 3

ITEM
POR QUE DA NÃO 

CONFORMIDADE

ITEM
POR QUE DA NÃO 

CONFORMIDADE

ITEM
POR QUE DA NÃO 

CONFORMIDADE

16

ITEM
POR QUE DA NÃO 

CONFORMIDADE

20

ITEM
POR QUE DA NÃO 

CONFORMIDADE

24

ITEM
POR QUE DA NÃO 

CONFORMIDADE

28

MÃO DE OBRA (Ex: marque as opções relacionadas a pessoas)              

T í t ulo

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DO INCIDENTE/ACIDENTE AMBIENTAL - 

METODOLOGIA

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

Ana Carolina Coutinho Hélio Dantas

LEVANTAMENTO DE CAUSA 

OCORRÊNCIA AMBIENTAL:

1

NIVEL DE SEVERIDADE (4)

FATOR DE RISCO (5) REGISTRO FOTOGRÁFICO (7)

OUTRO FATOR: (6)

ESPECIFICAR/DESCREVER

NÃO SE APLICA? (8)

MÁQUINA (Ex: marque as opções relacionadas a máquinas/equipamentos/ferramentas)    

FATOR DE RISCO (9) REGISTRO FOTOGRÁFICO (11)

OUTRO FATOR (10)

ESPECIFICAR/DESCREVER

NÃO SE APLICA? (12)

OUTRO FATOR (14)

ESPECIFICAR/DESCREVER

MATERIAL (marque as opções relacionadas a insumo/matéria prima/material de apoio)       

FATOR DE RISCO (13) REGISTRO FOTOGRÁFICO (15)

OUTRO FATOR (18)

ESPECIFICAR/DESCREVER

NÃO SE APLICA?

MEIO AMBIENTE (marque as opções relacionadas ao local/atmosfera/clima)  

FATOR DE RISCO (17) REGISTRO FOTOGRÁFICO (19)

NÃO SE APLICA?

MÉTODO (marque as opções relacionadas ao procedimento/registros/ações administrativas)  

FATOR DE RISCO (21) REGISTRO FOTOGRÁFICO (23)

OUTRO FATOR (22)

ESPECIFICAR/DESCREVER

NÃO SE APLICA?

NÃO SE APLICA?

CONCLUSÃO DA EQUIPE DE ANÁLISE     (29)

 

MEDIDA (Ex: marque as opções relacionadas a opções mensuráveis / quantificáveis)       

FATOR DE RISCO (25) REGISTRO FOTOGRÁFICO (27)

OUTRO FATOR (26)

ESPECIFICAR/DESCREVER
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ANEXO III – Instrução de preenchimento 

 

 Campo 01 Descrição sucinta da ocorrência Ambiental  

Campo 02 Número do IPEA, dado pela COAMB 

Campo 03 Número do REPI, numeração dado pela COSET EMAP, caso haja.  

Campo 04 Informar o Nível de severidade, informado pela COAMB  

Campo 05 Escolher o fator de risco que envolve mão de obra (itens na lista). 

Campo 06 
Informar qual (is) outro (s) fator (es) de risco pode ser levado em consideração 

tratando-se de mão de obra  

Campo 07 Registro fotográfico;  

Campo 08 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item mão de obra. 

Campo 09 Escolher o fator de risco que envolve máquina (itens na lista). 

Campo 10 
Informar qual (is) outro (s) fator (es) de risco pode ser levado em consideração 

tratando-se de máquina; 

Campo 11 Registro fotográfico; 

Campo 12 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item máquina; 

Campo 13 Escolher o fator de risco que envolve Material (itens na lista). 

Campo 14 
Informar qual (is) outro (s) fator (es) de risco pode ser levado em consideração 

tratando-se de material; 

Campo 15 Registro fotográfico; 

Campo 16 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item material; 

Campo 17 Escolher o fator de risco que envolve Meio ambiente (itens na lista). 

 Campo 18 
Informar qual (is) outro (s) fator (es) de risco pode ser levado em consideração 

tratando-se de meio ambiente; 

Campo 19 Registro fotográfico; 

Campo 20 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item meio ambiente; 

Campo 21 Escolher o fator de risco que envolve Método (itens na lista). 

Campo 22 
Informar qual (is) outro (s) fator (es) de risco pode ser levado em consideração 

tratando-se de método; 

Campo 23 Registro fotográfico; 

Campo 24 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item método; 

Campo 25 Escolher o fator de risco que envolve Medida (itens na lista). 

Campo 26 
Informar qual (is) outro (s) fator (es) de risco pode ser levado em consideração 

tratando-se de medida; 
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Campo 27 Registro fotográfico; 

Campo 28 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item medida; 

Campo 29 Conclusão da equipe de análise;  

 
 

 

 

 


