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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 os 

documentos abaixo citados. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

                  

2.1 – ABNT NBR 10.004 - Resíduos sólidos – Classificação; 

 

2.2 – Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nº 351/2002 - Para 

fins da Gestão de Resíduos Sólidos em Portos, Aeroportos e Fronteiras define-se como de risco 

sanitário as áreas endêmicas e epidêmicas de Cólera e as com evidência de circulação do 
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Vibrio Cholerae patogênico; 

 

2.3 - Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nº 341/2002 - Altera a 

RDC/ANVISA nº 217/2001; 

 

2.4 - Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nº 217/2001 - Aprovar o 

Regulamento Técnico, Anexo a esta Resolução, com vistas à promoção da vigilância sanitária 

nos Portos de Controle Sanitário instalados no território nacional, embarcações que operem 

transportes de cargas e ou viajantes nesses locais, e com vistas a promoção da vigilância 

epidemiológica e do controle de vetores dessas áreas e dos meios de transporte que nelas 

circulam;  

 

2.5 - Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nº 345/2002 - Dispõe 

sobre a aprovação do Regulamento Técnico para a Autorização de Funcionamento de 

empresas interessadas em prestar serviços de interesse da saúde pública em veículos 

terrestres que operem transportes coletivos internacional de passageiros, embarcações, 

aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e recintos 

alfandegados; 

 

2.6 – Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 72, de 29/12/2009 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados 

em território nacional, e embarcações que por eles transitem; 

 

2.7 – Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nº 56, de 06 de agosto 

de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 

Alfandegados;  

 

2.8 - Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 
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2.9 – Lei n°. 9.966, de 28 de abril de 2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências; 

 

2.10 – MARPOL 73/78, ANEXO V - Regras para a prevenção da poluição por lixo dos navios; 

 

2.11 – Resolução nº 2.190 da ANTAQ, de 28 de julho de 2011 - Aprova a norma para 

disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações; 

 

2.12 – Instrução Normativa MAPA 36/2006 - Aprovar o Manual de Procedimentos Operacionais 

da Vigilância Agropecuária Internacional, a ser utilizado pelos Fiscais Federais Agropecuários 

na inspeção e fiscalização do trânsito internacional de animais, vegetais, seus produtos e 

subprodutos, derivados e partes, resíduos de valor econômico e insumos agropecuários, nos 

Portos Organizados, Aeroportos Internacionais, Postos de Fronteira e Aduanas Especiais; 

 

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

 

2.14 - RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993 - Dispõe sobre o gerenciamento 

de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; 

 

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

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

providências; 

 

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

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

 

2.17 – Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui e Terminais Delegados 

(REPOITD); 

 

2.18 - Resolução nº 3.274 - ANTAQ, de 06/022014 - Aprova a norma que dispõe sobre a 

fiscalização da prestação dos serviços portuários e estabelece infrações administrativas. 
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2.19. – Instrução normativa nº 39, de 27 de novembro de 2017. Publicada no D.O.U de 

01/12/2019 

 

3.0. DEFINIÇÕES: 

 

3.1 – RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS  

 

São aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, 

possam apresentar: risco à saúde pública, provocando ou acentuando um aumento de 

mortalidade ou incidência de doenças ou riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é 

manuseado ou destinado de forma inadequada.  

 

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 10004 da ABNT. São basicamente os 

resíduos com as características do lixo doméstico. 

 

3.3 – RESÍDUOS CLASSE II B - INERTE 

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 e não se degradam ou não se decompõem 

quando dispostos no solo. 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 serem 

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 – RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES 
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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. 

 

3.6 – DESTINAÇÃO FINAL 

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

 

3.7 – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

 

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 por terceiros. 

 

3.8 – GLOBAL INTEGRATED SHIPPING INFORMATION SYSTEM - GISIS 

 

Sistema de informação de uso público gratuito, em desenvolvimento pela Organização Marítima 

Internacional - IMO. Compõe-se de diversos módulos que tratam de informações de interesse 

da comunidade marítima e portuária. 

 

3.9 – CREDENCIAMENTO 

 

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

Autoridade Portuária para prestar serviços de retirada de resíduos de embarcações dentro da 

sua respectiva poligonal. 

 

3.10 – NAVIOS DE CABOTAGEM  

 

Navegação entre portos do mesmo país utilizando as vias marítimas ou vias navegáveis 

interiores. Ela se contrapõe e a navegação de longo curso. Logo, nesse trajeto, não se perde a 

costa de vista. 

 

3.11 – VIGIAGRO ou UVAGRO 
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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 

 

Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP. 

 

3.16 – ANTAQ 

 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

 

3.17 – SEMA  

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

 

3.18 – COSET 

 

Coordenadoria de Segurança do trabalho da EMAP. 

 

3.19 – COOPE 
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Coordenadoria Execução de Operacional da EMAP. 

 

3.20 – COPLA 

 

Coordenadoria de planejamento da EMAP. 

 

3.21 – COGPO 

 

Coordenadoria da Guarda Portuária da EMAP.  

 

3.22 – GESEP 

 

Gerencia de Segurança Portuária da EMAP. 

 

3.23 – OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

Serão classificadas de acordo com o Plano de emergência Individual (PEI) e procedimentos 

internos da EMAP. 

 

3.24 – CATEGORIAS DE SEVERIDADES 

 

3.24.1 - Desprezível: Sem danos ou com danos insignificativos ao meio ambiente; 

 

3.24.2 - Marginal: Danos leves ao meio ambiente (danos remediáveis sem grandes impactos); 

 

3.24.3 - Crítica: Danos severos ao meio ambiente exigem ações corretivas imediatas para 

evitar o seu desdobramento em catástrofe; 

 

3.24.4 - Catastrófica: Danos irreparáveis ao meio ambiente (reparação lenta ou impossível). 

 

3.25 - AUTORIDADE PORTUÁRIA 
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É a responsável perante a ANTAQ pelo controle e fiscalização da prestação do serviço de 

coleta de resíduos de embarcação, gestão das informações sobre esse serviço e aplicação da 

legislação pertinente. 

 

3.26. - PSV (Platform Supply Vessel) 

Utilizado no apoio às plataformas de petróleo, transportando material de suprimento: cimento, 

tubos, lama, salmoura, água doce, óleo, granéis. Mede de 60 a 100 metros de comprimento e 

HP em torno dos 5.000. Possui impelidores laterais (BHP). 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – A competência para gerenciar esse procedimento será da COAMB; 

 

4.2 – Caso a empresa não cumpra o procedimento, esta será cientificada do Termo de 

Notificação (Anexo I). 

 

4.3 - É responsabilidade da Agência Marítima a solicitação de retirada de resíduo a bordo da 

embarcação; 

 

4.4 – A responsabilidade pela retirada e transporte e destinação final dos resíduos das 

embarcações será da empresa Prestadora de Serviços, devidamente credenciada na EMAP. 

 

4.5 – É competência da COAMB a atualização das informações sobre resíduos de bordo no 

formulário GISIS e posterior envio à ANTAQ; 

 

4.6. – É responsabilidade da Empresa Prestadora de Serviço o envio das informações 

necessárias para a atualização do formulário GISIS; 

 

4.7 – Compete à COSET e COAMB ministrar o PROAPI – Programa de Ambientação do Porto 

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

para realizar as suas atividades dentro do Porto Organizado do Itaqui; 

 

4.8 – O treinamento de direção defensiva é de competência da COSET; 
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4.9 - O acesso às instalações do Porto do Itaqui será autorizado pela Autoridade Portuária 

apenas aos colaboradores que comprovarem a participação no treinamento do PROAPI e 

direção defensiva; 

 

4.10 - É de responsabilidade da EMAP, ministrar qualquer outro treinamento referente aos 

procedimentos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente na poligonal do Porto do Itaqui; 

 

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 II, e com o seguinte procedimento: 

 

a) Solicitação da Agência Marítima à Autoridade Portuária para realizar a operação;  

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

c) Autoridade Portuária avalia e autoriza a realização da retirada de resíduos;  

d) Empresa Prestadora de serviço efetua a retirada dos resíduos dos navios em veículos 

adequados; 

e) Transporte dos resíduos em veículos adequados; 

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

assinado na seguinte ordem: ANVISA, VIGIAGRO, COAMB e por último COGPO; 

NOTA: Os manifestos devem ser assinados pela VIGIAGRO independentemente dos tipos de 

resíduos. 

g) Entrega de uma via do manifesto, NA BALANÇA DA EMAP, no PAN e posteriormente a 

COAMB, outra na ANVISA e VIGIAGRO; 

h) Destinação dos resíduos; 

i) Em caso de retirada de resíduos perigosos em que a prestadora de serviços não for 

autorizada pelo órgão ambiental a realizar o devido tratamento, a mesma deverá apresentar à 

COAMB comprovação através de contrato com empresas devidamente licenciadas para 

destinação adequada dos referidos resíduos; 

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

comprovante de destinação e depósito de resíduos em Aterro Sanitário, devidamente licenciado 

por órgão ambiental; 
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k) Ao final de cada mês, a prestadora de serviço deverá entrega cópia do comprovante de 

destinação à COAMB; 

l) 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 DO ARMADOR OU PREPOSTO (AGÊNCIA MARÍTIMA) 

 

5.2.1 - O Armador ou seu preposto (Agente Marítimo) deverá encaminhar uma solicitação para 

retirada de resíduo proveniente das embarcações informando nome da embarcação, tipos de 

resíduos, quantidade de resíduo, previsão de início e término da coleta, berço atracado e a 

identificação da empresa prestadora de serviço, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas 

antecedência para e-mails: 

 ccoemap@emap.ma.gov.br (CCO); 

 coset@emap.ma.gov.br (COSET); 

 inspetoria@emap.ma.gov.br (INSPETORIA); 

 meioambiente@emap.ma.gov.br (COAMB); 

 pp.itaqui.ma@anvisa.gov.br (ANVISA); 

 uvagro-ma@agricultura.gov.br (VIGIAGRO). 

 

5.2.2 – O Armador ou preposto (Agência Marítima) deverá encaminhar por e-mail a solicitação 

de retirada de resíduo, com as seguintes informações: 

 Embarcações 

 Tipo de resíduos 

 Quantidade de resíduos 

 Previsão de início e término a coleta 

 Berço atracado 

 Empresa prestadora de serviço 

 

5.2.3. - A realização da retirada de resíduo fica definida como sendo todos os dias, incluindo 

fins de semanas e feriados, das 7:00 às 17:00, sendo que esse horário poderá ser extrapolado 

somente mediante prévia justificativa e autorização da EMAP;  

 

mailto:ccoemap@emap.ma.gov.br
mailto:coset@emap.ma.gov.br
mailto:inspetoria@emap.ma.gov.br
mailto:meioambiente@emap.ma.gov.br
mailto:pp.itaqui.ma@anvisa.gov.br
mailto:uvagro-ma@agricultura.gov.br
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5.2.4. - Para embarcações SUPPLY a Agência Marítima deverá seguir o fluxo de solicitação 

para retirada de resíduo. Importante ressaltar que a agência necessitará especificar o gerador 

de resíduos, ou seja, para cada gerador haverá uma solicitação. 

 

5.2.5 – A retirada de resíduos sólidos e líquidos nos berços com navios com embarque e 

desembarque de granéis líquidos só será realizada mediante prévia autorização das operadoras 

responsáveis dessas atividades, devendo o CCO informar melhor horário a ser realizada a 

atividade.  

 

5.3 – OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE RETIRADA 

DE RESÍDUOS 

 

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

deverão estar credenciadas junto a EMAP, conforme estipulado na resolução ANTAQ nº 2.190 

e na Resolução EMAP nº 100/2012; 

 

5.3.2 - 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;  

 

5.3.3 – É condição indispensável para realização da atividade, a apresentação ao técnico da 

COAMB dos comprovantes do curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos - 

MOPP e CNH dos respectivos motoristas; 

 

5.3.4 - As empresas prestadoras de serviços devem encaminhar à GESEP, através de seu 

Gerente ou Coordenadores, o formulário de Cadastro de Acesso dos motoristas e caminhões 

que irão efetuar a coleta e devem obedecer a todos os procedimentos da Guarda Portuária. 

 

5.3.5. O prestador que efetuar atividades nos berços em operações com granéis líquidos deverá 

buscar informações junto ao inspetor náutico da empresa, preenchendo ou ANEXO IV ou a 

liberação da atividade via e-mail pelo Operador Portuário. 

 

NOTA: A empresa poderá utilizar responsabilidades, restrições e permissões resíduos de bordo 
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(ANEXO IX) para apresentar ao comandante do navio.  

 

5.4 – RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

5.4.1 – Mediante autorização da Polícia Federal, ANVISA e COAMB, o CCO avaliará a condição 

de operação do navio e autorizará o horário apropriado para entrada e a consequente coleta 

dos resíduos; 

5.4.2 - 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 

maneira a evitar acidentes;  

 

5.4.3 – Todos os empregados da Empresa executora do serviço que adentrarem a zona 

primária deverão utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI’s (colete salva vida, 

óculos, bota, protetor auricular, máscara) por ela fornecidos, e todas as normas referentes à 

Segurança do Trabalho, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

 

5.4.4 – A retirada do resíduo ocorrerá sistematicamente do navio para a unidade de transporte; 

 

5.4.5 - A retirada dos resíduos do navio poderá ocorrer através do uso do guindaste de bordo, 

ou através de içamento adequado do big bag com os resíduos, ou até mesmo manualmente 

utilizando-se a escada do navio; 

 

NOTA: Não será permitida a retirada do resíduo do navio para colocação dos mesmos 

amontoados sobre o piso do cais.  

 

5.4.6 – A COAMB deverá ser informada pela empresa prestadora de serviço, sobre a previsão 

de inicio e término da retirada de resíduos de embarcações;  

 

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

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

 

5.4.8 – As empresas prestadoras de serviços deverão apresentar à COAMB, o Manifesto de 

Resíduos - Anexo VI, devidamente preenchido e cópia do Certificado de Retirada de Resíduo 
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de Embarcação - Anexo VII, todas as vezes que fizerem a retirada dos mesmos; 

 

5.4.9 – A retirada de resíduos perigosos só será autorizada a empresa que possui o 

licenciamento para destinação desses resíduos ou o contrato com uma empresa devidamente 

legalizada, devendo comprovar a destinação ambientalmente correta do mesmo junto à 

COAMB, o que poderá ser feito mediante apresentação de comprovante emitido pela empresa 

licenciada pelo órgão ambiental para realizar a destinação correta. Posteriormente, a empresa 

deve apresentar este comprovante à coordenadoria no prazo de 05 (cinco) dias; 

 

NOTA: A comprovação da empresa com a devida licença para destinação de resíduos 

perigosos ou contrato com outra deverá ser entregue no ato do credenciamento. 

 

5.4.10.- Não será permitida a retirada de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e latas de 

tintas. 

 

5.4.11.- Os resíduos hospitalares só poderão ser retirados mediante autorização da ANVISA. O 

gerenciamento do resíduo (coleta, armazenamento, transporte e destinação final) acima citado 

deverá atender a RDC 56/2008.  

  

5.4.12 – Não poderá ter outros veículos na faixa de cais, tais como: veículos de passeio ou da 

empresa. Os mesmos deverão permanecer nos estacionamentos sinalizados pela EMAP 

durante toda atividade. 

 

5.4.13. – Os resíduos orgânicos poderão ser retirados, sendo eles brasileiros ou em cabotagem. 

 

NOTA: Os resíduos orgânicos de navios estrangeiros só poderão ser retirados mediante o 

disposto na Instrução normativa nº 39 da VIGIAGRO. 

 

5.4.14. – Os resíduos sólidos de interesse da fiscalização da VIGIAGRO, sendo de 

embarcações estrangeiras, assim como consta abaixo, só poderá ser retirado mediante 

comprovação de destinação final através de incineração, autoclavagem ou qualquer outro 

procedimento aprovado pela MAPA. São eles: 

a) apreensões de produtos de interesse agropecuário, transportados como bagagem ou 

encomenda; 
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b) retirada de lixo de bordo, restos e sobras de alimentos de aeronaves, embarcações e 

veículos terrestres, bem como de outros meios de transporte; e 

c) varredura e retirada de resíduos, restos de alimentos, cama e forragem de animais vivos, 

além de outros materiais agregados ou no interior de contentores, aeronaves, embarcações e 

veículos terrestres, bem como outros meios de transporte. 

 

NOTA: Os resíduos citados acima não poderão ser reutilizados ou reaproveitados. 

5.4.15. – Apenas empresas credenciadas na EMAP, com licença ou contrato com empresa, 

devidamente licenciada, para as destinações exigidas pela VIGIAGRO poderão efetuar a 

retirada dos resíduos orgânicos de navios estrangeiros. 

 

5.4.16. – São permitidos a retirada dos seguintes resíduos: 

 Plastics (Plásticos); 

 Food wastes (Restos de comidas ou resíduos orgânicos) – Somente brasileiros ou em 

cabotagem. Navios estrangeiros apenas com destinação de incineração, autoclavagem 

ou outras formas liberadas pelo MAPA; 

 Domestics Wastes: Rags (Trapos), glass (vidro), metals (metais), paper (papel), bottles 

(garrafas), crockery (louças); 

 Cooking oil (óleo de cozinha); 

 Incinarator ash (cinzas); 

 Operacional wastes (Metal); 

 Animal Carcass and Fishing Gear – São resíduos orgânicos, portanto, somente 

brasileiros, em cabotagem, navios estrangeiros apenas com destinação de incineração, 

autoclavagem ou outras formas liberadas pelo MAPA; 

 Cargo residues (resíduos de carga) – COAMB solicitará explicações e detalhamento 

desses tipos de resíduos.  

NOTA: Outros resíduos que não consta nessa lista deverá ser avaliado e liberado pela COAMB. 

  

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

segurança, de maneira a evitar acidentes;  

 

5.5.2 – A 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 e devendo possuir todas sinalizações adequadas; 

 

5.5.4 - É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços comunicarem a 

ocorrência de qualquer tipo de incidente ou acidente à EMAP, acionando o Centro de Controle 

de Comunicação (CCCOM), através dos telefones: (98) 3231-7444/98454-9662. A ocorrência 

pode ainda, ser informada por qualquer outro membro da comunidade portuária, em caso de 

omissão por parte dos responsáveis pela operação; 

 

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

líquido, assim como os motoristas deverão passar pela vistoria da COGPO, de acordo com os 

procedimentos internos;  

 

5.5.6 - Antes de iniciar a operação de retirada do resíduo oleoso, a Autoridade Portuária 

preencherá um Check- List de Veículo para Retirada de Resíduos de Bordo (Anexo VIII), 

devendo este ser preenchido a cada realizada, sendo fator condicional para a realização da 

mesma. 

 

5.5.7 – Fica proibida a entrada e/ou saída de óleo combustível e/ou lubrificante, novo ou usado 

em veículos ou recipientes inadequados na área primária do Porto;  

 

NOTA: Fica a cargo da COGPO verificar as condições de acesso dos veículos, empilhadeiras 

e/ou similares transportando óleos nas portarias de acesso ao Porto.  

 

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

Manifesto de Resíduos; 

 

5.5.9 – A retirada de resíduos oleosos sólidos, só será autorizada mediante comprovação de 
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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 COAMB; 

 

5.5.10. – Os resíduos líquidos permitidos para retirada de bordo são: SLUDGE, resíduos 

oleosos da praça de máquinas dentre outros. 

 

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; 

 

5.6.3 - 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, que poderão ser: 

 Caminhão compactador (utilizado para lixo comum) 

 Caminhão-baú (Nele deve ser colocados os resíduos em bags, sacos plásticos ou 

tonéis). 

 Caminhão roll on/off. (Nele deve ser colocados os resíduos em bags, sacos plásticos ou 

tonéis). 

 Caminhão poli guindaste  

 Os resíduos oleosos só poderão ser transportados em caminhões tanques, devidamente 

sinalizados.  

 

NOTA: Outros tipos de transporte ou caminhões só serão permitidos mediante autorização 

prévia da COAMB. 
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5.7.2. – Em se tratando de resíduos orgânicos e perigosos, não será permitido abertura dos 

locais de armazenamento de resíduos (caçambas estacionárias ou outros utilizados). 

 

5.7.3. – O veículo deverá está identificado com o nome da empresa credenciada e responsável 

pela retirada de resíduos de bordo; 

 

5.7.4. – Não será permitido a entrada de caminhões para retirada de resíduos;  

5.8 – DESTINAÇÃO FINAL 

 

5.8.1 – A última etapa do processo de Gerenciamento dos Resíduos de Bordo é a Destinação 

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, comprovado através do 

comprovante de tratamento emitido pela empresa responsável pelo tratamento/ destinação final 

e estes deverão ser entregues à COAMB no final de cada mês; 

 

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

 

TIPO DE RESÍDUO DESTINAÇÃO FINAL 

Papel, plástico, sucatas metálicas e outros 

resíduos que possuem qualidades físico-

químicas que permitem a reciclagem. 

Reciclagem 

Resíduos sólidos orgânicos de navios de 

origem brasileira. 

Aterro Sanitário 

Resíduos sólidos orgânicos de navios de 

origem estrangeira, caso autorizado. 

Incineração 

Trapos e estopas contaminados de óleo, 

filtros de óleo, resíduos hospitalares. 

Incineração* 

Resíduos líquidos oleosos e derivados. Reciclagem e Refino 

 

*Após este processo as cinzas devem ser encaminhadas ao Aterro Sanitário. 

 

5.8.4. – Os resíduos perigosos só podem ser destinados a locais autorizados pelo órgão de 
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controle ambiental competente. 

 

NOTA: Nenhum resíduo perigoso deverá ser encaminhado para Aterros de resíduos urbanos.  

 

5.8.5. – A empresa deverá entregar para COAMB e VIGIAGRO o comprovante de destinação 

final dos resíduos citados no item 5.4.14. A ausência do comprovante poderá acarretar 

notificação para empresa. 

 

5.8 – 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 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 COAMB. 

 

5.11 – REQUISITOS DE SEGURANÇA 
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5.11.1 – A área destinada à parada temporária dos veículos para a realização da faina referente 

a este procedimento deverá ser paralelo à embarcação, utilização de isolamento com cones, 

fitas ou correntes de fácil visualização. A área do isolamento deverá ser dimensionada com 

espaço suficiente para a execução segura da atividade, considerando os riscos e as condições 

operacionais adjacentes;  

 

5.11.2 – As atividades a que se refere este procedimento deverão ser precedidas de DSS 

(Diálogo de Saúde e Segurança), Planejamento da Atividade, Procedimento e, na falta deste 

último, APR (Análise Preliminar de Risco). Os documentos (Planejamento da Atividade, 

Procedimento ou APR) deverão ser aprovados pela EMAP e permanecer com os executantes 

na frente de serviço;  

 

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

primária deverão estar usando todos os EPI’s tais como: colete salva vida, capacete com 

jugular, botas, óculos de segurança, protetor auricular, luvas e máscara respiratória. Outros 

EPI’s e medidas especiais poderão ser demandadas à utilização do trabalhador, de acordo com 

a atividade e exposição a agentes nocivos ao corpo humano, devendo estes constarem no 

procedimento ou APR; 

 

5.11.4 – É expressamente proibido o trabalho em altura sem as medidas de proteção contra 

quedas cabíveis. O acesso à parte superior dos veículos deverá ser por escada fixa, guarda 

corpo (rodapé 20 cm, vão intermediário com altura de 70 cm e vão superior de 120 cm), na área 

de circulação do trabalhador e utilização de cinto de segurança tipo paraquedista;  

 

5.12.5 – Para a segurança dos envolvidos no processo de içamento das cargas os 

equipamentos, componentes, dispositivos e ferramentas utilizadas nas atividades deverão ser 

inspecionados antes do início da faina, de modo a assegurar o perfeito estado de 

funcionamento. É expressamente proibida a execução de atividade com equipamentos e 

acessórios avariados, com defeitos ou apresentando falhas; 

 

5.11.6 – É expressamente proibida a exposição do trabalhador sob carga suspensa; 

 

5.11.7 – Em caso de dúvidas suscitadas sobre o bom e seguro andamento do serviço, as partes 

envolvidas deverão reunir-se para alinhamento da melhor maneira de executá-la, considerando 
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todos os requisitos legais pertinentes. 

 

6.0 – ANEXOS 

 

6.1 – Anexo I – EMAP-RSGI – 28 – Termo de Notificação 

6.3 – Anexo II – Fluxograma de Coleta e Destinação de Resíduos 

6.4 – Anexo III – EMAP-RSGI- 41- Termo de liberação de Atividades 

6.5 – Anexo IV – EMAP-RSGI-26 - Manifesto de Resíduo 

6.7 – Anexo V – EMAP-RSGI-69 -Certificado de Retirada de Resíduo de embarcação 

6.8 – Anexo VI- EMAP-RSGI-70 - Check- List de Veículo  

6.9. – Anexo VII – EMAP-RSGI-71- Responsabilidades, restrições e permissões resíduos de 

bordo em Português; 

6.10. – Anexo VIII – EMAP-RSGI-72 –Responsabilidades, restrições e permissões resíduos de 

bordo em Inglês; 

 

 7.0 – REGISTROS 

Identificação 
Local 

do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo 

de 
retenção 

Descarte 

Manifesto de 
Resíduo 

Sala da 
COAMB 
(prédio 
DOP) 

Armário 01 
Pasta 
A/Z 

Mensal 
ordem 

cronológica e 
decrescente 

2 anos 

 
Arquivo 
EMAP 

Certificado de 
Retirada de 
Resíduo de 

embarcações 

Sala da 
COAMB 
(prédio 
DOP) 

Armário 
Pasta 
A/Z 

Ordem 
Numérica 

2 anos 

 
Arquivo 
EMAP 

Check-list de 
veículo 

Sala da 
COAMB 
(prédio 
DOP) 

Armário 
Pasta 
A/Z 

Ordem 
Numérica 

2 anos 

 
Arquivo 
EMAP 
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Termo de 

notificação 
 

 

Sala 

COAMB 

(prédio 

DOP) 

 

Armário 01 

 

Pasta 

A/Z 

Mensal 

ordem 

cronológica 

decrescente 

 

02 anos 

Arquivo 

EMAP 

Termo de 
liberação de 
Atividades 

Servidor 
de 
arquivos 

srv-
arquivos\coamb\01. 
Pasta diária\05. 
Documentos 
turno\granéis 
líquidos para 
liberação de 
atividades 

Protegido 
por login 
e senha 

 Backup  02 anos 

 

 

 

Deletar  

 

 

8.0 – HISTÓRICO DE REVISÃO 

Versão Data Item Revisões 

1 25/09/2012 8.0 
Alteração do quadro de revisão para histórico de 
revisão incluindo coluna (versão e data)  

1 25/09/2012 Anexo 

Incluído o ANEXO II 

Incluído o anexo IV 

1 05/10/2017 2.4 Incluído item 

1 05/10/2017 2.7 Incluído item 

1 05/10/2017 2.8 Incluído item 

1 05/10/2017 2.12 Incluído item 

1 05/10/2017 3.10 Incluído item 

1 05/10/2017 3.19 Incluído item 

1 05/10/2017 3.21 Incluído item 

1 05/10/2017 3.22 Incluído item 

1 05/10/2017 3.26 Incluído item 

1 05/10/2017 5.1.1 Incluído itens: f, g 

1 05/10/2017 5.2.3 Incluído termo: das 7:00 às 18:00 

1 05/10/2017 5.2.4 Incluído o item 

1 05/10/2017 5.2.5 NOTA Incluído o item 

1 05/10/2017 5.2.3 Incluído item 

1 05/10/2017 5.2.4 Exclusão e alteração 

1 05/10/2017 5.3.5 Incluído item 

1 05/10/2017 5.4.4 Incluído item 

1 05/10/2017 5.4.9 Incluído item 
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1 05/10/2017 5.4.10 Incluído o item 

1 05/10/2017 5.4.11 Incluído o item 

1 05/10/2017 5.5.1 

Exclusão do item: Os resíduos orgânicos oriundos 
de navios estrangeiros, salvo os de cabotagem, não 
poderão ser retirados do navio. No que se refere aos 
resíduos de navios brasileiros, só sairão do navio 
mediante autorização da ANVISA.  Após liberação, 
deverão ter como destinação final o aterro sanitário, 
devendo seguir o mesmo fluxo conforme 
procedimento. 

1 07/01/2018 2.19 Incluído o item 

1 07/01/2018 4.11 Exclusão do item 

1 07/01/2018 5.4.11 Incluído o item 

1 07/01/2018 
5.4.11 
NOTA 

Incluído o item 

1 07/01/2018 5.4.16 Incluído o item 

1 07/01/2018 
5.4.16 
NOTA 

Incluído o item 

1 07/01/2018 5.5.10 Incluído o item 

1 07/01/2018 5.7.2 Incluído o item 

1 07/01/2018 5.7.3 Incluído o item 

1 07/01/2018 5.8.5 Incluído o item 

1 11/01/2018 2.19 Incluído o item 

1 11/01/2018 5.4.14 Incluído o item 

1 11/01/2018 
5.4.14 
NOTA 

Incluído o item 

1 11/01/2018 5.4.16 Incluído o item 

1 11/01/2018 
5.4.16 
NOTA 

Incluído o item 

1 11/01/2018 5.5.10 Incluído o item 

1 11/01/2018 5.7.1 Alteração 

1 11/01/2018 5.7.2 Incluído o item 

1 11/01/2018 5.7.3 Incluído o item 

1 11/01/2018 5.8.5 Incluído o item 

1 11/01/2018 5.4.9 NOTA Incluído o item 

1 11/01/2018 5.7.1 NOTA Incluído o item 

1 23/01/2018 5.2.2 Alteração 
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Anexo I – Termo de notificação 
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Instrução de Preenchimento do Termo de Notificação  

Campo 01 

 

Número e ano da Notificação, que deverá ser fornecido pela Gerência/Coordenação 

que realiza a fiscalização. 

Campo 02 Dados do órgão fiscalizador, no caso EMAP 

Campo 03 Nome da empresa notificada. 

Campo 04 Endereço da empresa notificada 

Campo 05 Telefone da empresa notificada 

Campo 06 E-mail da empresa notificada 

Campo 07 
Descrever detalhadamente os fatos diagnosticados ou resumidamente, anexando o 

Relatório da fiscalização 

Campo 08 Marcar se o fato é reincidente. 

Campo 09 Colocar qual a base legal, especificando a Norma e o artigo que foi violado. 

Campo 10 Preencher com o prazo especifico de acordo com cada caso. 

Campo 11 Dados completos do representante do órgão fiscalizador. 

Campo 12 

Dados completos do representante da empresa fiscalizadora. Em caso de negativo de 

assinatura da notificação pela empresa fiscalizadora, escrever: O representante da 

empresa, Sr. xxxxxx (demais dados se tiver), encarregado/supervisor da 

operação ora notificada, negou recebimento à presente notificação alegando 

que xxxxxxx, razão pelo qual foi colhida a assinatura de 2 testemunhas que 

acompanham o fato/operação. 

Campo 13 

Dados das testemunhas, utilizar esse campo apenas em negativa de recebimento da 

notificação pela empresa fiscalizada. As assinaturas poderão ser de qualquer pessoa 

envolvida no processo. Enviar por e-mail, para conhecimento a notificação 

informando no corpo o nome do funcionário que se negou a receber a notificação. 
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Anexo II – 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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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 III – Termo de Liberação de Atividades 
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa receptora ou Operador portuário da carga; 

Campo 02 Berço onde encontra-se a embarcação 

Campo 03 Ponto de fulgor informado pela empresa receptora da carga; 

Campo 04 
Tipo de atividade que irá acontecer, exemplo: abastecimento de embarcações, 

retirada de resíduos oleosos entre outros; 

Campo 05 Assinalar se a atividade poderá ou não ocorrer 

Campo 06 Nome completo e assinatura do inspetor náutico; 
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Anexo IV - Manifesto de Transporte de Resíduo  
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Anexo VI - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número da MRT, controle da empresa solicitante; 

Campo 02 Data da retirada dos resíduos; 

Campo 03 Nome da empresa solicitante; 

Campo 04 CNPJ da empresa solicitante; 

Campo 05 Endereço completo da empresa solicitante; 

Campo 06 UF da empresa solicitante; 

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

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

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

Campo 10 Nome completo do responsável da empresa solicitante; 

Campo 11 Cargo do responsável da empresa solicitante; 

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

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

por extenso) do responsável da empresa solicitante; 

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

ALTERADA PELA nº 469/2015. 

Campo 15 
Informar outros tipos de resíduos que serão retirados, que não estão descritos, no 

campo 15. 

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

Campo 17 Peso dos resíduos a serem retirados; 

Campo 18 
Informar outros tipos de resíduos que serão retirados, que não estão descritos, no 

campo 17. 

Campo 19 Nome da empresa transportadora. 

Campo 20 Endereço da transportadora; 

Campo 21 Município da transportadora 

Campo 22 UF da transportadora; 
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Campo 23 Telefone com DDD da transportadora; 

Campo 24 CNPJ da empresa transportadora; 

Campo 25 Nome completo do representante da transportadora 

Campo 26 Placa do caminhão transportador; 

Campo 27 Nome completo do motorista; 

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

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

Campo 30 Assinalar se a empresa possui Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE). 

Campo 31 Número da inscrição Municipal da empresa transportadora; 

Campo 32 Tipo de veículo utilizado para retirar o resíduo; 

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

assinar nome por extenso). 

Campo 34 Nome da empresa receptora dos resíduos; 

Campo 35 Endereço completo da empresa que receberá os resíduos; 

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

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

Campo 38 Município da empresa receptora 

Campo 39 UF da empresa receptora; 

Campo 40 Telefone com DDD da empresa receptora 

Campo 41 Nome completo do responsável pela recepção do resíduo. 

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

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

do último assinar o nome por extenso); 

Campo 44 Carimbo e assinatura da ANVISA 

Campo 45 Carimbo e assinatura da VIGIAGRO; 

Campo 46 Carimbo e assinatura da COAMB 
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Campo 47 Carimbo e assinatura da COGPO; 

Campo 48 Colocar informações adicionais que forem necessárias 
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Anexo V – CERTIFICADO DE RETIRADA DE RESÍDUO DE EMBARCAÇÕES 

 

C ó digo

EMAP-RSGI-69

Versão

1

D ata

19/01/2018

Valéria Sanches Gabriela Heckler

Nº Unid (M³, L, KG)
RESÍDUO 

(IMO*)
COLETADO

9 10 11 13

T í t ulo

CERTIFICADO DE RETIRADA DE RESÍDUO DE 

EMBARCAÇÕES

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

NOME DA EMPRESA: (1)

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.

SOLICITADO

12

COMANDANTE (OFFICER)

______________________________________(19)

PRESTADOR DO SERVIÇO

(Operacional Manager)

CNPJ E RAZÃO SOCIAL

________________________________________________(17)

* 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): 

___________________________________________(18)

AGENTE DE NAVEGAÇÃO (Shipping Agent)
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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 VI - Check- List de Veículo para Retirada de Resíduos de Bordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ó digo

EMAP-RSGI-70

Versão

1

D ata

19/01/2017

Valéria Sanches Gabriela Heckler

Inspeção Ambiental: 

O veículo foi:(17)    Aprovado  [   ]  Reprovado [   ]

Critério: (18)

[   ] Eliminatório

[   ] Demais itens Aprovação / 

      Renovação após análise

Validade desta autorização: (19)

VISTO COAMB (20)

T í t ulo

CHECK- LIST DE VEÍCULO PARA RETIRADA DE 

RESÍDUOS DE BORDO

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

PLACA DO VEÍCULO: (07)

RG DO MOTORISTA: (8)

HORA DA SAÍDA: (09)

CARGA: (6)

DATA: (1)

TRANSPORTADORA: (2)

CLIENTE: (3)

Motorista     

                     

     

Traje adequado?    (10)      Sim  [   ]   Não [   ]

Curso MOPP – Movimentação

Operacional de Produtos Perigosos? (11)

                                              Sim  [   ]   Não [   ]

Simbologia na unidade de transporte

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

(12)                   Sim  [   ]    Não [   ]

 

Equipamentos

Conjunto de EPI?       (13)   Sim  [   ]    Não [   ]

Conjunto de equipamento para atendimento à 

Emergência Ambiental? (14) Sim  [   ]    Não [   ] 

Extintores de Incêndio em perfeito estado?

                (15)                        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.

___________________(16)_____________

Assinatura do Motorista

MOTORISTA: (4)

HORA DA ENTRADA; (5)
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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 Registro Geral (RG) do motorista do veículo; 

Campo 09 Hora da saída do veículo; 

Campo 10 Se o motorista esta em trajes adequados ou não; 

Campo 11 
Se o motorista possui o curso MOPP – Movimentação Operacional de Produtos 

Perigosos 

Campo 12 Se o veículo possui identificações sobre o tipo de carga transportada; 

Campo 13 Se o conjunto de EPIS está adequado; 

Campo 14 Se possui o conjunto de equipamento para atendimento à Emergência Ambiental  

Campo 15 Condições do extintores de incêndio; 

Campo 16 Assinatura do motorista do veículo; 

Campo 17 Se o veículo foi aprovado ou reprovado para o transporte do resíduo; 

Campo 18 
Critério para saber se o veículo tem condições para fazer o transporte do 

resíduo; 

Campo 19 Validade da autorização do veículo; 

Campo 20 Visto da COAMB; 
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ANEXO VII: RESPONSABILIDADES, RESTRIÇÕES E PERMISSÕES RESÍDUOS DE BORDO 

Em português 

 

 Título Código 

RESPONSABILIDADES, RESTRIÇÕES E 

PERMISSÕES RESÍDUOS DE BORDO 

EMAP-RSGI-71 
Versão 

1 
Data 

19/01/2018 

Elaborado Por Aprovado por 

Jéssica Galvão  Hélio Dantas  

 

O Porto do Itaqui, localizado na cidade de São Luís no estado do Maranhão, informa através do 
Procedimento Operacional PO-10 da Empresa Maranhense de administração Portuária: 
No que se refere ao horário da retirada de resíduos: 

 A realização das atividades está definida como sendo todos os dias, incluindo 

fins de semanas e feriados, das 07:00 às 17:00; 

 A retirada de resíduos sólidos e líquidos nos berços com navios com embarque e 

desembarque de granéis líquidos só será realizada mediante prévia autorização 

das operadoras responsáveis. 

Resíduos sólidos permitidos para retirada: 

 Plastics (Plásticos); 

 Food wastes (Restos de comidas ou resíduos orgânicos) – Somente brasileiros ou em 

cabotagem. Navios estrangeiros apenas com destinação de incineração, autoclavagem ou outras 

formas liberadas pelo MAPA; 

 Domestics Wastes: Rags (Trapos), glass (vidro), metals (metais), paper (papel), bottles 

(garrafas), crockery (louças); 

 Cooking oil (óleo de cozinha); 

 Incinarator ash (cinzas); 

 Operational wastes (Metal); 

 Animal Carcass and Fishing Gear – São resíduos orgânicos, portanto, somente brasileiros, em 

cabotagem, navios estrangeiros apenas com destinação de incineração, autoclavagem ou outras 

formas liberadas pelo MAPA; 

 Cargo residues (resíduos de carga) – COAMB solicitará explicações e detalhamento desses tipos 

de resíduos. 

 
NÃO é permitido: 

 Não é permitida a colocação de resíduos no cais ou costado.  

 Não é permitida a retirada de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e latas de 

tintas. 
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ANEXO VIII: RESPONSABILIDADES, RESTRIÇÕES E PERMISSÕES RESÍDUOS DE BORDO 

Em Inglês 

 Título Código 

RESPONSIBILITIES, RESTRICTIONS AND 

PERMITED BOARD ON WASTE 

EMAP-RSGI-72 
Versão 

0 
Data 

10/11/2010 
Elaborado Por Aprovado por 

Jéssica Galvão  Hélio Dantas  

 

The Itaqui Port, located in São Luis state of Maranhão, inform trought the operational 
procedure PO-10 of the maranhense company of Port Administration (EMAP): 
As regards of the removal time zones: 

 The realization of the activies is definided every day, including weekends and 

holidays from 07:00 am at 05:00 pm; 

 The removal of solid and liquid wastes in berths with liquid cargo bulk loading and 

unloading outside of the staded in the procedure will only be allowed if the load of 

the security risks. 

 
It’s allowed removal solid waste: 

 Plastics; 

 Food wastes – Only ship brazzilian or at cabotage. Foreigners Ships only with  

destination of incineration, autoclaving or other shapes allowed for MAPA; 

 Domestics Wastes: Rags, glass, metals, paper, bottles, crockery; 

 Cooking oil; 

 Incinarator ash; 

 Operational wastes; 

 Animal Carcass and Fishing Gear – Only ship Brazilian or at cabotage. 

Foreigners Ships only with destination of incineration, autoclaving or other shapes 

allowed for MAPA; 

 Cargo residues – In this case is necessary release for COAMB/EMAP. 

It’s NOT allowed: 
 

 It is not allowed to place waste in the pier or side ship 

 Not allowed removal battery and fluorescent lamps and bottle. 

 
 




