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1.0 – OBJETIVO 

 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para gerenciamento dos resíduos 

gerados a bordo dos navios que atracam no Porto do Itaqui, tendo como referência o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

                  

2.1 – NBR 10.004 – ABNT 

 

2.2 – RDC’s da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (10, 351, 341, 345) 

 

2.3 – RDC 72/2009; 56/2008 e 306/2004 
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2.4 – Lei n°. 9.966, de 28 de abril de 2000 

 

2.5 – MARPOL 73/78, ANEXO V. 

 

2.6 – Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar – UNCLOS 

 

2.7 – Resolução Nº 2190 – Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, de 28 de 

julho de 2011.  

 

2.8 – Instrução Normativa Nº36, de 10 de novembro de 2006 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA 

 

2.9 – Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000 

 

 

3.0 – DEFINIÇÕES  

 

3.1 – RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS  

 

São todos os resíduos sólidos classificados como perigosos pela norma NBR 10.004, que, em 

função de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas apresentam risco direto ao homem 

e/ou ao meio ambiente quando manuseados ou destinados de forma inadequada. Exemplo: 

óleos, líquidos inflamáveis, materiais contaminados, borras de tinta.  

 

3.2 – RESÍDUOS CLASSE II A – NÃO INERTE 

 

São aqueles que podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água, e não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I - Perigosos 

ou de resíduos Classe II B - Inertes, nos termos da Norma 10.004 da ABNT. São basicamente 

os resíduos com as características do lixo doméstico. 

 

 

 

3.3 – RESÍDUOS CLASSE II B - INERTE 
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São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilização (NBR-10.007 da ABNT), 

não têm nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade da água. Isto significa que a água permanecerá potável quando em contato com 

o resíduo. Muitos destes resíduos são recicláveis. Estes resíduos não se degradam ou não se 

decompõem quando dispostos no solo (se degradam muito lentamente). Estão nesta 

classificação, por exemplo, os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de escavações. 

 

3.4 – CÓDIGO ONU 

 

É um número, ou grupo de números utilizados para identificar produtos químicos ao ser 

transportados. É um código internacional adotado no transporte de via terrestre e que identifica 

o produto conforme a sua periculosidade para o meio ambiente. 

 

3.5 – NÚMERO DE RISCO 

 

Os números que indicam o tipo e a intensidade do risco são formados por dois ou três 

algarismos.   

 

3.6 – RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES 

 

São todos os resíduos sólidos, semissólidos e líquidos gerados durante a operação normal da 

embarcação, tais como: resíduo hospitalar ou de saúde, mistura oleosa de porão, resíduo 

oleoso, lixo domestico operacional (plástico, papel, metal, resíduos orgânicos, etc.), entre 

outros. 

 

3.7 – DESTINAÇÃO FINAL 

 

Destino final dos resíduos da empresa. Alguns exemplos são: reciclagem, reuso, aterro, etc. 

 

 

 

3.8 – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
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Empresas que realizam trabalhos considerados essenciais para o bom andamento do porto e 

da navegação. São serviços que podem ser prestados pela administração do porto através do 

seu pessoal ou seu equipamento e no seu impedimento, o porto autoriza a realização desses 

trabalhos a terceiros. 

 

3.9 – GISIS 

 

Global Integrated Shipping Information System: ’Sistema global integrado de informações sobre 

marinha mercante é o sistema de uso público gratuito, em desenvolvimento pela Internacional 

Maritime Organization (IMO) – Organização Marítima Internacional. Compõem- se de diversos 

módulos que tratam de informações de interesse da comunidade marítima e portuária. 

 

3.10 – CREDENCIAMENTO 

 

Procedimento administrativo pelo qual a empresa coletora de resíduos é qualificada pela 

autoridade portuária para prestar serviços de retirada de resíduos de embarcações em 

instalações portuárias brasileiras. 

 

3.11 – VIGIAGRO 

Vigilância Agropecuária Internacional 

 

3.12 – ANVISA 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

3.13 – PAN 

Portaria de Acesso Norte/ EMAP 

 

3.14- PAS 

Portaria de Acesso Sul / EMAP 

 

 

3.15 – COAMB 
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Coordenadoria de Meio Ambiente 

 

3.16 – ANTAQ 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

 

3.17 – SEMA 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – A responsabilidade pelo gerenciamento desse procedimento será da Coordenadoria de 

Meio Ambiente - COAMB. 

 

4.2 - A responsabilidade de notificar a empresa que não cumprir com o procedimento será da 

COAMB, que elaborará um Relatório de Inspeção Ambiental – RIA - Anexo I, dando prazo para 

a correção da não conformidade. Caso a empresa não corrija a não conformidade, a empresa 

estará sujeita a Notificação-Interdição - Anexo II, podendo a atividade ser paralisada. 

 

4.3 – A responsabilidade pela retirada e transporte dos resíduos das embarcações será da 

empresa prestadora de serviços solicitada pela Agência Marítima, para execução do serviço. 

 

4.4 – É responsabilidade da COAMB, a atualização das informações sobre resíduos de bordo 

no GISIS, através do site www.gisis.com. 

 

4.5. – Cabe às empresas prestadoras de serviços, obedecer e fazer cumprir a Resolução nº 

2.190/11 da ANTAQ. 

 

4.6 - É responsabilidade COAMB, ministrar o PROAPI – Programa de Ambientação do Porto do 

Itaqui, como treinamento introdutório para que todas as empresas conheçam a forma 

ambientalmente correta para realizar as atividades dentro do Porto Organizado do Itaqui. 

 

http://www.gisis.com/
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5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

5.1 - SISTEMÁTICA DE RETIRADA DE RESÍDUOS DE BORDO   

 

5.1.1 – A sistemática de retirada de resíduos de bordo estará de acordo com o Fluxograma - 

Anexo III. 

 

a) Pedido da Agência marítima à Autoridade Portuária para realizar a operação;  

b) Atividade de retirada dos resíduos dos navios pelas empresas prestadoras de serviços; 

c) Transporte dos resíduos em veículos adequados; 

d) Emissão de manifestos de retirada de resíduos sólidos de embarcações devidamente 

assinado pela Autoridade Portuária e outros órgãos intervenientes à atividade portuária; 

e) Entrega de uma via do manifesto no PAN e posteriormente a COAMB, outra na ANVISA e 

VIGIAGRO; 

f) Destinação dos resíduos; 

g) Em caso de retirada de resíduos perigosos a empresa prestadora de serviços deverá 

apresentar a COAMB comprovação através de contrato com empresas responsáveis pela 

destinação; 

h)  Em caso de retirada de Resíduos Comuns a prestadora de serviços deverá apresentar 

comprovante de destinação e depósito de resíduos no aterro;  

i) Entrega de cópia do comprovante de destinação na Coordenadoria de Meio Ambiente – 

COAMB, no máximo 05 (cinco) dias; 

j) Resíduo que represente risco zoofitossanitário, deverá ser tratado, seguindo o que 

recomenda a Instrução Normativa nº 36/06, MAPA. Caso contrário, não poderá sair da 

embarcação.  

   

5.2 – OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE RETIRADA 

DE RESÍDUOS 

 

5.2.1 – As empresas que se interessarem em prestar serviços de coleta de resíduos de bordo 

deverão estar credenciadas junto a EMAP. 

 

5.2.2 – As empresas interessadas deverão atender todos os itens presentes no Check- list de 

Documentos necessários para Credenciamento - Anexo IV. Esse check- list será exigido e 
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acompanhado pela Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP.  

 

5.2.3 – O Armador ou seu preposto (Agente Marítimo), responsável pela embarcação, deverá 

solicitar em 48 horas pelos e-mails meioambiente@emap.ma.gov.br (COAMB), 

pp.itaqui.ma@anvisa.gov.br (ANVISA), uvagro-ma@agricultura.gov.br (VIGIAGRO), que 

encaminhará em seguida para Coordenação de Segurança Portuária - COSEP, uma 

autorização para retirada de resíduo proveniente das embarcações, contendo:  

 

5.2.3.1 - Nome da embarcação; 

5.2.3.2 - Tipos de resíduos; 

5.2.3.3 - Quantidade de resíduo; 

5.2.3.4 - Previsão de início e término da coleta; 

5.2.3.5 - Berço atracado. 

 

5.2.4 - As empresas que fazem a retirada de resíduos oleosos devem apresentar essa atividade 

discriminada na Licença Ambiental e os seus veículos deverão estar também licenciados para 

realizar o serviço de transporte de resíduos perigosos, além de possuírem todas as simbologias 

de segurança da ONU.  

 

5.2.5 - As empresas cadastradas para retirada de resíduos sólidos e líquidos deverão 

apresentar os comprovantes do curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos – 

MOPP de seus motoristas ao técnico da COSEP como condição indispensável para adentrarem 

a área primária do porto. 

 

5.2.6 - As empresas deverão procurar a Coordenadoria de Operações - COOPE previamente 

para que seja elaborado um Termo de Execução - Anexo V, definindo o local de retirada dos 

resíduos bem como fazer um cronograma de execução das atividades de forma que não 

atrapalhe a operação. 

 

5.3 – RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

5.3.1 – O local de estacionamento do veículo deverá ser apropriado e os mesmos deverão estar 

posicionados paralelos às embarcações. A área deverá ser isolada com cones, fitas ou 

correntes de fácil visualização, observando as condições operacionais e de segurança, de 

mailto:meioambiente@emap.ma.gov.br
mailto:pp.itaqui.ma@anvisa.gov.br
mailto:uvagro-ma@agricultura.gov.br
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maneira a evitar acidentes.  

 

5.3.2 – Todos os empregados das empresas prestadoras de serviços que adentrarem a área 

primária deverão estar usando todos os EPI’s tais como coletes salva vidas, capacetes, botas, 

óculos protetores, protetores auriculares, luvas e máscaras respiratórias, indicados para a 

realização de tal atividade, além de observar todas as normas atinentes a Segurança do 

Trabalho, inerentes a Atividade Portuária do Itaqui. 

 

5.3.3 – A retirada do resíduo ocorrerá sistematicamente do navio para a unidade de transporte. 

 

NOTA: Sobre nenhuma hipótese será permitida a retirada do resíduo do navio para 

colocação dos mesmos amontoados sobre o piso do cais.  

 

5.3.4 – A Coordenação de Meio Ambiente - COAMB deverá ser informada pela empresa 

prestadora de serviço, sobre a previsão de inicio e término da retirada de resíduos de 

embarcações.  

 

5.3.5 – Não será permitido o transporte de resíduos retirados dos navios em veículos 

inapropriados para esse fim como bicicletas, motocicletas, pás mecânicas, etc.  

 

5.3.6 – As empresas prestadoras de serviços deverão apresentar a COAMB, o Manifesto de 

Resíduos - Anexo VI, devidamente preenchido e cópia do Certificado de Retirada de Resíduo 

de Embarcação - Anexo VII todas as vezes que fizerem a retirada dos mesmos. 

 

5.3.7 – A retirada de resíduos perigosos só será autorizada, mediante comprovação da 

destinação ambientalmente correta dos mesmos. A empresa prestadora de serviço deverá 

apresentar comprovação junto a Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP. Essa 

comprovação poderá ser feita mediante apresentação de comprovante emitido pela empresa 

licenciada pelo órgão ambiental para realizar a destinação correta. Devendo posteriormente a 

empresa apresentar este comprovante à COAMB no prazo de 05 dias. 

 

5.3.8 – Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, latas de tintas, não serão permitidos a retirada. 
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5.4 – RETIRADA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 

5.4.1 – Os resíduos orgânicos oriundos de navios estrangeiros não poderão sair do navio e os 

resíduos de navios brasileiros, só sairão do navio mediante autorização da ANVISA.  Após 

liberação, deverão ter como destinação final o aterro sanitário.  

 

5.5 – RETIRADA DOS RESÍDUOS OLEOSOS LÍQUIDOS 

 

5.5.1 – O local de estacionamento do veículo que fará a retirada de resíduos oleosos líquidos 

deverá ser apropriado, a área deverá ser isolada com cones, fitas ou correntes de fácil 

visualização, colocar bandejas de contenção sobre todas as emendas de mangueiras, o piso 

deverá ser impermeabilizado e instalar barreiras absorventes que impeçam o escoamento de 

produtos para fora da área operacional delimitada, observando as condições operacionais e de 

segurança, de maneira a evitar acidentes.  

 

5.5.2 – A Coordenadoria de Meio Ambiente – COAMB deverá realizar visita “in loco” na 

empresa para constatar a infraestrutura de adequação para receber e tratar os resíduos oleosos 

líquidos; 

 

5.5.3 – Os veículos de transporte de resíduos oleosos deverão estar em bom estado de 

conservação e de segurança; 

 

5.5.4 - A empresa prestadora de serviço é obrigada a comunicar à COAMB qualquer incidente 

ou acidente relacionado à suas atividades, e adotar os procedimentos em situação de 

emergência, solicitando caso necessário, apoio a Autoridade Portuária. 

 

5.5.5 – Para terem acesso à área primária do Porto, os veículos de transporte de resíduo oleoso 

líquido assim como os motoristas, passarão primeiramente por Check- list - Anexo VIII feito pela 

COAMB e posteriormente pela COSEP. 

5.5.5.1 - O prazo de validade do check-list da COAMB será de 30 dias. Após o vencimento, 

deverá ser feita a renovação. 

 

5.5.6 – Fica proibido a entrada e/ou saída de óleo combustível e/ou lubrificante, novo ou usado 

em veículos ou recipientes inadequados na área primária do porto.  
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NOTA: Fica a cargo da Coordenadoria de Segurança Portuária – COSEP a fiscalização 

dos veículos, empilhadeiras e/ou similares no processo de entrada e saída dos veículos 

transportando óleos na área primária do porto.  

 

5.5.7 – A saída de veículos com resíduos oleosos líquidos, só ocorrerá com a entrega de 

Manifesto de Resíduos autorizado pela COAMB. 

 

5.5.8 – A retirada de resíduos oleosos sólidos, só será autorizada mediante comprovação de 

destinação ambientalmente correta, que pode ser feita por comprovação de contrato entre a 

empresa facilitadora e a empresa licenciada para o tratamento adequado ao resíduo. Este 

contrato deverá ser apresentado à Coordenadoria de Meio Ambiente. 

 

5.6 – ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS 

    

5.6.1 - A empresa responsável pela coleta dos resíduos deverá coletar, segregar, acondicionar, 

transportar e destinar os mesmos de acordo com o seu tipo. 

 

5.6.2 - Para os resíduos sólidos, estes deverão ser acondicionados em coletores apropriados e 

para os resíduos líquidos oleosos, o acondicionamento deverá ser feito em caminhões tanques. 

 

5.2.3 - Os resíduos deverão estar bem segregados e acondicionados de forma que não haja 

mistura de resíduos perigosos com não perigosos. 

 

5.7 – VEÍCULO TRANSPORTADOR DE RESÍDUOS DE BORDO 

 

5.7.1 – Os caminhões utilizados deverão estar em condições satisfatórias para realizar o 

transporte de resíduos: 

 Caminhão tipo Brooks ou tipo caçamba vedados e enlonados, transportarão resíduos 

sólidos. 

 Os resíduos oleosos só poderão ser transportados em caminhões tanques.  

 

5.8 – DESTINAÇÃO FINAL 

 

5.8.1 - A última etapa do processo de Gerenciamento dos Resíduos de Bordo é a Destinação 
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Final, onde os resíduos são direcionados para a reciclagem, reutilização, incineração, aterro 

controlado, entre outros.  

 

5.8.2 - Os resíduos deverão ter os destinos ambientalmente corretos. Essas destinações 

deverão ser comprovadas através do comprovante de tratamento emitido pela empresa 

responsável pelo tratamento/ destinação final e estes deverão ser entregues à COAMB no 

prazo de 05 dias após a retirada dos resíduos.  

 

5.8.3 - Tipos de resíduos gerados nas embarcações e o seu destino ambientalmente correto:  

 

5.8.3.1 - Resíduos sólidos como: papel, plástico, sucatas metálicas e outros resíduos que 

possuem qualidades físico-químicas que permitem a reciclagem. Descarte que se refere a 

resíduos não contaminados.  

Destino: Reciclagem. 

 

5.8.3.2 - Resíduos sólidos orgânicos de navios de origem brasileira.  

Destino: Aterro Sanitário. 

 

5.8.3.3 - Resíduos sólidos orgânicos de navios de origem estrangeira, caso autorizado. 

 Destino: Incineração. 

 

5.8.3.4 - Resíduos perigosos como: trapos e estopas contaminados de óleo, filtros de óleo, 

resíduos hospitalares.  

Destino: Incineração. Após este processo as cinzas devem ser encaminhadas ao Aterro 

Sanitário.  

 

5.8.3.5 - Resíduos líquidos oleosos e derivados. 

 Destino: Reciclagem e Refino. 

 

Nota 1: Os resíduos perigosos só podem ser destinados a locais autorizados pelo órgão 

estadual de controle ambiental a SEMA. 

 

Nota 2: Nenhum resíduo perigoso deverá ser encaminhado para Aterros  de resíduos urbanos.  
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5.9 – CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO 

 

 5.9.1 – Todas as empresas prestadoras de serviços de retirada de resíduos de bordo dos 

navios devem seguir este procedimento. 

 

5.9.2 O cumprimento desse procedimento se faz obrigatório, para que seja realizada a 

avaliação e o tratamento da não conformidade, caso não, a empresa estará sujeita a notificação 

e interdição da atividade. 

 

5.9.3 – Toda vez que acontecer a retirada de resíduos de embarcações no Porto, a empresa 

prestadora de serviço deverá entregar o Manifesto de Resíduos, devidamente preenchido 

juntamente com o Certificado de Retirada de Resíduos de embarcações.  

 

5.10 - MONITORAMENTO 

 

5.10.1 - O monitoramento da retirada dos resíduos dos navios que atracam no Porto do Itaqui, 

será feito pelos técnicos da Coordenadoria de Meio Ambiente – COAMB. 

 

5.10.2 - O resíduo de bordo será monitorado também, através de Inspeções diárias e pelo 

controle dos manifestos e comprovantes de entrega dos resíduos no destino final. 

 

5.10.3 - Todas as evidências serão compiladas em Relatórios Mensais de Monitoramento 

Ambiental, elaborados pela Coordenadoria de Meio Ambiente. 

 

6.0 – ANEXOS 

 

 6.1 - Anexo I - Relatório de Inspeção Ambiental - RIA 

 6.2 - Anexo II - Notificação - Interdição 

6.3 - Anexo III - Fluxograma de Coleta e Destinação de Resíduos 

 6.4 - Anexo IV - Check- List para Credenciamento 

 6.5 - Anexo V - Termo de Execução 

 6.6 - Anexo VI - Manifesto de Resíduos 

 6.7 - Anexo VII - Certificado de Retirada de Resíduo de embarcação 

 6.8 - Anexo VIII- Check- List de Veículo 
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 7.0 - REGISTROS 

 

 

 

8.0 – HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão Data Item Revisões 

    

0 25/09/2012 8.0 
Alteração do quadro de revisão para histórico de 
revisão incluindo coluna (versão e data)  

 

 

 

Identificação 
Local do 

Arquivo 
Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo 

de 

retenção 

Descarte 

Check- List 

necessário para 

credenciamento 

Sala da 

COAMB 
Armário  Pasta A/Z 

 

Ordem 

Numérica  

5 Anos  

Destruir 

após 5 

anos  

RQ/70/00-

EMAP-PO-10 – 

Manifesto de 

resíduos 

Sala da 

COAMB 
Armário Pasta A/Z 

 

Ordem 

Numérica 
5 Anos  

Destruir 

após 5 

anos 

EMAP – PO-10 

– Certificado de 

Retirada de 

Resíduo de 

embarcações 

Sala 

COAMB 
Armário Pasta A/Z 

 

Ordem 

Numérica 5 Anos  

Destruir 

após 5 

anos 

Check- List de 

veículo 

Sala da 

COAMB 
Armário  Pasta A/Z 

 

Ordem 

Numérica  

5 Anos  

Destruir 

após 5 

anos  

RQ/71/00-

EMAP-PO-10 – 

Fluxograma de 

Resíduos 

Sala da 

COAMB 
Armário Pasta A/Z 

 

Ordem 

Numérica 
5 Anos  

Destruir 

após 5 

anos 
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Anexo I - Relatório de Inspeção Ambiental  
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Anexo I - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Revisão do relatório, quando houver alguma alteração; 

Campo 02 Número do relatório de inspeção ambiental; 

Campo 03 Repete o número do documento; 

Campo 04 Data de abertura do documento; 

Campo 05 Horário da não conformidade; 

Campo 06 Setor responsável pela elaboração do Relatório Ambiental; 

Campo 07 Prazo dado para correção da não conformidade; 

Campo 08 O berço ou terminal onde foi detectada a não conformidade; 

Campo 09 O Porto organizado do Itaqui; 

Campo 10 Município onde está localizado o Porto do Itaqui; 

Campo 11 Descrição da situação encontrada de não conformidade; 

Campo 12 Riscos potenciais encontrados na não conformidade; 

Campo 13 Situações agravantes que podem ocorrer com a não conformidade; 

Campo 14 Preencher de acordo com a legenda o grau criticidade da não conformidade; 

Campo 15 Antecedentes, se a situação é reincidente 

Campo 16 Providências que foram tomadas pela COAMB na situação da não conformidade; 

Campo 17 
Recomendações sobre a forma ambientalmente correta de correção da não 

conformidade; 

Campo 18 Evidências sobre a não conformidade detectada; 

Campo 19 Evidências da neutralização da não conformidade; 

Campo 20 Preencher com data, assinatura, gerência, lotação e número; 

Campo 21 Assinatura da empresa notificada. 
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Anexo II - Notificação / Interdição 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO / INTERDIÇÃO – TN Nº. (01) /(02) 

Base Legal: a) Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui - REPOI, Resolução nº. 01/98-CAP/Itaqui. 
b) Lei Federal nº 8.630, de 25/02/1993, publicada no DOU de 26/02/1993. 

 

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR  

 

NOME                               (03) 

ENDEREÇO                               (04) 

TELEFONE                               (05) 

SITE / E-MAIL                               (06)                                                                                                                                                      

 

2. AGENTE NOTIFICADO 

 

NOME             (07) 

ENDEREÇO             (08) 

TELEFONE             (09) 

E-MAIL             (10) 

 

3. DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES LEVANTADOS   (11) 

 

 

 

4. AÇÕES A SEREM EMPREENDIDAS PELO NOTIFICADO(  12) 

 

5. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR 

 

NOME                    (13)                   

CARGO/FUNÇÃO                   (14) MATRÍCULA nº        (15) 

 
SÃO LUÍS/MA, ____/__/__ 
 
(16) 

ASSINATURA/CARIMBO 
 
 
(17) 

 

6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADO 

 

NOME                      (18) 

CARGO/FUNÇÃO                     (19) MATRÍCULA nº        (20) 

 
 
RECEBIDO EM,___/____/_____ 
(21) 

ASSINATURA/CARIMBO 
 
(22) 
 

 

7. A EMPRESA NOTIFICADA TERÁ O PRAZO DE ___ (_______) DIAS, 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. (23) 

 

8. A NÃO CESSAÇÃO DA INCONFORMIDADE NOTIFICADA NO PRAZO DETERMINADO NO ITEM 7, 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. (24) 
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Anexo II - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número da Notificação / Interdição; 

Campo 02 Ano da emissão da Notificação / Interdição;  

Campo 03 Razão social da empresa responsável pela fiscalização; 

Campo 04 Endereço da empresa responsável pela fiscalização; 

Campo 05 Telefone da empresa responsável pela fiscalização; 

Campo 06 Site / E-mail da empresa responsável pela fiscalização; 

Campo 07 Razão social do agente notificado; 

Campo 08 Endereço do agente notificado; 

Campo 09 Telefone do agente notificado; 

Campo 10 E-mail do agente notificado; 

Campo 11 Descrição dos fatos levantados durante a fiscalização; 

Campo 12 Ações que o notificado deverá tomar para eliminar a não conformidade; 

Campo 13 Nome do responsável pela fiscalização; 

Campo 14 Cargo / Função do responsável pela fiscalização; 

Campo 15 Matricula do responsável pela fiscalização; 

Campo 16 Data da elaboração; 

Campo 17 Assinatura / Carimbo do responsável pela fiscalização; 

Campo 18 Nome do representante do órgão fiscalizado; 

Campo 19 Cargo / Função do representante do órgão fiscalizado; 

Campo 20 Matricula do representante do órgão fiscalizado; 

Campo 21 Data do recebimento da notificação; 

Campo 22 Assinatura /Carimbo do representante do órgão fiscalizado; 

Campo 23 Prazo para correção da situação; 

Campo 24 Informação sobre o não cumprimento do Procedimento; 
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Anexo III - Fluxograma de Coleta e Destinação de Resíduos 

Retirada dos resíduos dos navios pela 

empresa   

Fiscalizar a bordo da embarcação para verificar 

o tipo de resíduos que poderão ser embarcados

Preencher o Manifesto de resíduos e/ou 

certificado de retirada de resíduos de 

embarcações  

Transportar os resíduos em veículos 

adequados

Entregar o Manifesto de resíduos aos órgãos/

setores obedecendo a seguinte ordem: 

ANVISA/VIGIAGRO/COAMB/PAN  

INICIO 

FIM

Entregar o Certificado de retirada de resíduos 

para o comandante do navio e copia para 

COAMB 

Fazer a destinação adequada para cada tipo 

de resíduo 

Entregar o comprovante de destinação na 

COAMB em até 05 dias após a destinação   

10

20

30

40

50

60

70

80
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Anexo III - Fluxograma de Coleta e Destinação de Resíduos 

 

O que Como Quem  

10 
As empresas prestadoras de serviços deverão fazer a retirada 

dos resíduos dos navios. 

Empresas 

Prestadoras de 

serviços 

20 
ANVISA e VIGIAGRO fiscalizam a bordo da embarcação para 

verificar o tipo de resíduos que poderão ser desembarcados 

Os órgãos 

competentes 

30 

As empresas prestadoras de serviços deverão preencher o 

Manifesto de Resíduos e o Certificado de retirada de Resíduos 

de embarcações. 

Empresas 

Prestadoras de 

serviços 

40 
As empresas prestadoras de serviços deverão transportar os 

resíduos em veículos adequados. 

Empresas 

Prestadoras de 

serviços 

50 

As empresas prestadoras de serviços deverão entregar o 

Manifesto de Resíduos aos órgãos/setores competentes, 

obedecendo seguinte ordem: ANVISA / VIGIAGRO/ COAMB/ 

PAN.  

Empresas 

Prestadoras de 

serviços 

60 

As empresas prestadoras de serviços deverão entregar o 

Certificado de retirada de resíduo para o comandante do Navio e 

cópia para a COAMB. 

Empresas 

Prestadoras de 

serviços 

70 
As empresas prestadoras de serviços deverão fazer a 

destinação adequada a cada tipo de resíduo. 

Empresas 

Prestadoras de 

serviços 

80 

As empresas prestadoras de serviços deverão entregar o 

comprovante de destinação dos resíduos na COAMB em até 5 

(cinco) dias após a destinação. 

Empresas 

Prestadoras de 

serviços  
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Anexo IV - Check- List de documentações necessárias para credenciamento de empresas 

 

Nº 

 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO 

 

SIM NÃO 

1 
 

Licença Ambiental Vigente 
  

2 Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE, emitida pela ANVISA   

3 
 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 
  

4 
 

Plano de Atendimento de Emergência – PAE ** 
  

5 Termo de Responsabilidade para atendimento à emergência.   

6 

 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

 

  

7 

 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, com cópia da Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART do engenheiro responsável por sua 

elaboração. 

  

8 

 

Autorização para Deposito de Resíduos Sólidos emitido pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP 

  

9 

 

Contrato com empresas licenciadas para tratamento de resíduos sólidos, 

líquidos/oleosos e outros resíduos perigosos. 

  

10            Comprovação de vínculo empregatício dos funcionários da empresa.   

11 

Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso        ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de 

conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 
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12 Seguro ambiental do prestador de serviço, englobando o ressarcimento dos 

custos de atendimento às emergências e danos causados por vazamentos, 

derramamentos e contaminações. 

  

13  Certificado do Cadastro Técnico Federal - IBAMA   

14  Relação de todos os veículos e funcionários responsáveis pela retirada de 

resíduos de bordo. 
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Anexo V – Termo de Execução Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerenciamento de Resíduos de Bordo EMAP-PO-10 Data: 31/08/2012 Ver.: 0 

 

 Página 23 de 32 

 

Anexo V - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Data e hora da emissão do termo; 

Campo 02 Numeração do termo; 

Campo 03 Ano da emissão do termo; 

Campo 04 
Nome da empresa (razão social) que solicita a execução de serviço na área 

portuária; 

Campo 05 Nome do representante da empresa solicitante; 

Campo 06 Email do representante da empresa; 

Campo 07 Fone do representante da empresa; 

Campo 08 Tipo de serviço solicitado; 

Campo 09 Descrever como deverá ser realizado o serviço solicitado; 

Campo 10 Marcar com um X o tipo de execução; 

Campo 11 Descrever o dia e hora do início da execução; 

Campo 12 Descrever o dia e hora do final da execução; 

Campo 13 Marcar o status da solicitação; 

Campo 14 Colocar evidências fotográficas quando; 

Campo 15 Responsável pela emissão (colaborador da EMAP ou a serviço); 

Campo 16 Encaminhar ao setor responsável; 

Campo 17 Dados com assinatura do representante da empresa solicitante. 
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Anexo VI - Manifesto de Resíduos de Embarcações 

Coordenadoria de Meio 

Ambiente  COAMB 

MANIFESTO DE 

RESÍDUOS DE 

EMBARCAÇÕES 

Nº      (01) 

 

Data e horário da Retirada:    (02) 

GERADOR 

Nome da Embarcação:   (03)                                                                                               IMO: (04) 

 

 DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS 

Ítem Descrição do Resíduo Peso / 

Quantidade 

Unidade (kg, m³) 

1 (05) (06) (07) 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Assinatura do Comandante ou Agente Marítimo: (08) 

 

GERENCIAMENTO – EMAP 

Visto /ANVISA: (09) Visto/ VIGIAGRO (10) Visto/COAMB:  (11) 

 

Visto/COSEP: (12) 

TRANSPORTADOR 

Empresa Transportadora:  (13) 

Motorista:                             (14)                                             RG:   (17) 

Veículo Transportador (Tipo): (15) Placa:  (18) 
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Data e Assinatura do Responsável: (16) 

RECEPTOR – TRATAMENTO / DESTINAÇÃO FINAL 

Instalação Receptora: (19) 

Responsável: (20) 

Tratamento/ Destinação final:  (21) 

Data e Assinatura do Responsável: 

(22) 
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Anexo VI - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número do manifesto de resíduos de embarcações; 

Campo 02 Data e horário da retirada do resíduo; 

Campo 03 Nome da embarcação da qual o resíduo foi retirado; 

Campo 04 Internacional Maritime Organization (IMO) Organização Marítima Internacional; 

Campo 05 Descrição do resíduo retirado da embarcação; 

Campo 06 Peso e quantidade do resíduo; 

Campo 07 Unidade utilizada para medição do resíduo; 

Campo 08 Assinatura do comandante ou agente marítimo responsável pelo resíduo; 

Campo 09 Visto da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); 

Campo 10 Visto da VIGIAGRO (Vigilância Agropecuária Internacional); 

Campo 11 Visto da COAMB (Coordenadoria de Meio Ambiente); 

Campo 12 Visto da COSEP (Coordenadoria de Segurança Portuária); 

Campo 13 Empresa Transportadora do resíduo; 

Campo 14 Motorista que transporta o resíduo; 

Campo 15 Veículo Transportador (Tipo) que transporta o resíduo; 

Campo 16 Data e Assinatura do Responsável pelo transporte do resíduo; 

Campo 17 Registro Geral do Responsável pelo transporte do resíduo; 

Campo 18 Placa do carro que transporta o resíduo; 

Campo 19 Instalação Receptora do resíduo; 

Campo 20 Responsável pelo recebimento do resíduo; 

Campo 21 Tratamento/ Destinação final que o resíduo receberá; 

Campo 22 Data e Assinatura do Responsável pelo tratamento do resíduo;  
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Anexo VII – Certificado de Retirada de Resíduo de Embarcações 

 

NOME DA EMPRESA (01) 

CERTIFICADO DE RETIRADA DE RESÍDUOS Nº ________ (02) 

“GARBAGE REMOVAL CERTIFICATE”  

 

 

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RETIRADO DO NAVIO ___________________ (03), IMO 

_________________(04), ÁS ___________ (05)  hs DO DIA ______________(06), ATRACADO NO PORTO 

___________________(07)_REPRESENTADO PELO AGENTE _____________________________________(08), 

ÁS SEGUINTES CATEGORIAS DE RESÍDUO, DEVIDAMENTE SEGREGADOS. 

 

 

I DECLARE THEM DUE ENDS TO HAVE REMOVED OF THE SHIP ___________________, IMO 

_________________, TO THE ___________hs OF DAY ______________, MOORED IN THE PORT 

____________________AGENT _____________________________________, REPRESENTED FOR THE 

ENVIRONMENT NORMS GARBAGE, DULY SEGREGATEDS. 

 

Nº 

(09) 

Unid (M³, L, KG) 

(10) 

RESÍDUO (IMO*) 

(11) 

SOLICITADO 

(12) 

COLETADO 

(13) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

* TIPO DE RESÍDUO IMO CONFORME NORMA Nº 2190/2011, ART.2, INC.IV. 

 

 MÉTODO DE TRANSPORTE (METHOD OF TRANSPORT) (14): 

(A) CAMINHÃO / TANQUE (TRUCK/TANK); 

(B) NAVIO OU BARCAÇA (FERRY BOAT) 

(C) FIXA (FIXED) 

(D) OUTROS (OTHER) 

 DESTINO DO LIXO RETIRADO (DESTINATION OF GARBAGE REMOVED)(15) 

 HORA (TIME) / Local (16):  

 

_____________________________________ (17) 

PRESTADOR DO SERVIÇO 

(Operacional Manager) 
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CNPJ E RAZÃO SOCIAL 

 

______________________(18)                                      _______________________(19) 

AGENTE DE NAVEGAÇÃO                                                            COMANDANTE 

        (Shipping Agent)                                                                           (Officer) 
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Anexo VII - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da Empresa prestadora de serviço; 

Campo 02 Numero sequencial do certificado; 

Campo 03 Nome da embarcação da qual o resíduo foi retirado; 

Campo 04  
Numero da Internacional Maritime Organization (IMO) Organização Marítima 

Internacional; 

Campo 05 Horas da retirada do resíduo de bordo;  

Campo 06 Data da retirada do resíduo de bordo; 

Campo 07 O porto que o navio esta atracado;  

Campo 08 Agente marítimo responsável; 

Campo 09 Numero de resíduos retirado do navio;  

Campo 10 Unidade utilizada para medição do resíduo; 

Campo 11 Descrição do resíduo retirado da embarcação; 

Campo 12 A solicitação da retirada de resíduo; 

Campo 13 Empresa transportadora do resíduo; 

Campo 14 Veículo transportador (Tipo) que transporta o resíduo; 

Campo 15 Tratamento/ Destinação final que o resíduo receberá; 

Campo 16 Hora e local de entrega dos resíduos no destino final; 

Campo 17 Assinatura do Responsável pelo tratamento do resíduo; 

Campo 18 Assinatura do Agente Marítimo; 

Campo 19 Assinatura do Comandante do Navio; 
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Anexo VIII - Check- List de Veículo para Retirada de Resíduos de Bordo 

 

Coordenadoria de Meio Ambiente - 

COAMB 

Check- List de Veículo para 

Retirada de Resíduos de Bordo 

 

DATA: ____ / (01) /____ 

Transportadora: (02) Placa dos Veículos: (07) 

Cliente: (03) Requisição: (08) 

Motorista: (04) RG do Motorista: (09) 

Hora de Entrada: (05) Hora de Saída: (10) 

Carga: (06) 

Motorista      

                      

      

Traje adequado?    (11)          Sim  [   ]   Não [   ] 

 

Curso MOPP – Movimentação 

Operacional de Produtos Perigosos? (12) 

                                              Sim  [   ]   Não [   ] 

                                      

Simbologia na unidade de transporte 

 

Há painéis de segurança c/nº de Risco e da ONU?          

(13)                   Sim  [   ]    Não [   ] 

 

Equipamentos 

Conjunto de EPI?       (14)   Sim  [   ]    Não [   ] 

Conjunto de equipamento para atendimento à 

Emergência Ambiental? (15) Sim  [   ]    Não [   ] 

Extintores de Incêndio em perfeito estado? 

                (16)                        Sim  [   ]   Não [   ]                                                    

 O motorista declara:  

 

Atesto para os devidos fins que o veículo ora utilizado, está em perfeito estado de conservação. Os 

equipamentos p/ casos de emergência e as placas de sinalização apresentados por mim durante o 

carregamento na área portuária, acompanharão, até o seu destino final. 

 

___________________(17)_____________ 

Assinatura do Motorista 
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Inspeção Ambiental:  

 

O veículo foi:  (18)    Aprovado  [   ]  Reprovado [   ] 

Critério: (19) 

 

[   ] Eliminatório 

 

[   ] Demais itens Aprovação /  

      Renovação após análise 

 

Validade desta autorização: (20) 

Visto/ COAMB 

 

 

 

 

(21) 
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Anexo VIII - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Data da emissão do documento para Check-List do veículo; 

Campo 02 Transportadora responsável pelo resíduo; 

Campo 03 Cliente que contrata a transportadora; 

Campo 04 Motorista do veículo; 

Campo 05 Hora da entrada do veículo; 

Campo 06 Qual a carga que o veículo transporta; 

Campo 07 Placa de veículo; 

Campo 08 Número da requisição fornecida pelo cliente fornecedor; 

Campo 09 Registro Geral (RG) do motorista do veículo; 

Campo 10 Hora da saída do veículo; 

Campo 11 Se o motorista esta em trajes adequados ou não; 

Campo 12 
Se o motorista possui o curso MOPP – Movimentação Operacional de Produtos 

Perigosos 

Campo 13 Se o veículo possui identificações sobre o tipo de carga transportada; 

Campo 14 Se o conjunto de EPIS está adequado; 

Campo 15 Se possui o conjunto de equipamento para atendimento à Emergência Ambiental  

Campo 16 Condições do extintores de incêndio; 

Campo 17 Assinatura do motorista do veículo; 

Campo 18 Se o veículo foi aprovado ou reprovado para o transporte do resíduo; 

Campo 19 
Critério para saber se o veículo tem condições para fazer o transporte do 

resíduo; 

Campo 20 Validade da autorização do veículo; 

Campo 21 Visto da COAMB; 

 

 

 

 

 


