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1.0 – OBJETIVO 

Este procedimento de Investigação e Comunicação de incidente ou acidente ambiental tem por 

objetivo estabelecer requisitos, normas e parâmetros para a investigação, comunicação e 

correção de todos os elementos que contribuíram para as causas de uma determinada ocorrência 

em áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, a fim de 

buscar mecanismos que norteiem as ações de investigação do ocorrido. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

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

providências; 
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2.2. – Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências; 

2.3. – Plano de Emergência Individual da Empresa Maranhense de Administração Portuária – 

EMAP; 

2.4. -  REPOIDT – Regulamento de Exploração do Porto do Itaqui e terminais Delegados. 

2.5. - Lei Federal Nº9966, de 28 de Abril de 2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

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

perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

2.6. - EMAP – PO – 06: Atendimento à Emergências Ambientais; 

2.7. – EMAP – PC – 23: comunicação e registro de incidente; 

2.8. – Norma ABNT NBR ISO 14001:2015. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

3.1 – ACIDENTE AMBIENTAL:  

É um acontecimento inesperado e indesejado que pode causar, direta ou indiretamente, danos ao 

meio ambiente e à saúde. Esses acontecimentos perturbam o equilíbrio da natureza e, 

normalmente, estão associados também a prejuízos econômicos. 

3.2 - INCIDENTE AMBIENTAL:  

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

ou não danos ambientais, humanos ou materiais, ocorrida de maneira inesperada ou decorrente 

de uma ação deliberada, causada por falha humana, erro de projeto, falha de equipamentos ou de 

materiais. 

3.3 ACIDENTE AMBIENTAL:  

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

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

causada por falha humana, erro de projeto, falha de equipamentos ou de materiais. 

3.4 – DANO AMBIENTAL:  

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

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

provocando a degradação e consequentemente o desequilíbrio ecológico. 

 3.5 – RISCO AMBIENTAL:  

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

danos podem ser entendidos como danos ao meio ambiente, lesões a pessoas, danos a 
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equipamentos ou estruturas, perda de material de processo, ou redução da capacidade de 

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

efeitos adversos. 

3.6 – CAUSA:  

É a origem de caráter humano ou material provocadora do incidente, que resulta na 

materialização de um risco, desencadeando um incidente com danos (efeitos) associados, ou 

evidenciando um incidente. É o fato que provocou a ocorrência do incidente. 

3.7 – CATEGORIA DE SEVERIDADE DA OCORRÊNCIA:  

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

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

cenários identificados. 

3.8 - IMPACTO AMBIENTAL:  

Qualquer alteração, benéfica ou adversa, das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 

meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas. 

3.9 - PLANO DE AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA:  

Medidas documentadas para reduzir a probabilidade de repetição do incidente, compreendendo 

modificações de equipamentos ou procedimentos, instalação de dispositivos de proteção, 

treinamento de pessoal, etc. Cabe à Superintendência da área em que ocorreu o incidente definir 

responsáveis e prazos para que as medidas adotadas sejam implementadas, bem como garantir a 

sua execução; 

3.10 - PRESTADORES DE SERVIÇOS:  

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

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

Organizado do Itaqui e nos demais terminais administrados pela EMAP. 

3.11. OCORRÊNCIA AMBIENTAL: 

Termo genérico utilizado para designação de um fato com consequências negativas, potenciais 

(incidente) ou reais (acidente) ao meio ambiente, em qualquer uma de suas vertentes (físico, 

químico, biológico ou antrópico). 

3.12 RISCO AMBIENTAL:  

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

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

equipamentos ou estruturas, perda de material de processo, ou redução da capacidade de 
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desempenho de uma função pré - determinada. Havendo um risco, persistem as possibilidades de 

efeitos adversos. 

3.13 NÍVEL DE SEVERIDADE DA OCORRÊNCIA:  

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

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

3.14. COAMB: 

Coordenadoria de Meio Ambiente EMAP 

3.15. – COSET: 

Coordenadoria de Segurança do trabalho da EMAP 

3.16. – GECOM: 

Gerencia de comunicação EMAP; 

3.17. – GESTOR DE MEIO AMBIENTE: 

Coordenador ou gerente de meio ambiente da EMAP 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

4.1. - A responsabilidade pelo controle e monitoramento desse procedimento é da Coordenadoria 

de Meio Ambiente - COAMB da EMAP; 

4.2. - A Responsabilidade pelo atendimento desse Procedimento é das empresas contratadas e 

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

administrados pela Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP. 

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

5.1 - Após o acontecimento de uma ocorrência ambiental, o fluxo de comunicação deverá ser 

devidamente acionado nos seguintes contatos: (98) 3231-7444/ (98) 98454-9662. Ramal: 05 

(interno) e no rádio canal 01. 

5.2 - A Coordenadoria de Meio Ambiente receberá todas as informações necessárias para o 

deslocamento à área afetada, através do CCCOM da EMAP. 

5.3 - In loco a COAMB determinará a Categoria de Severidade da Ocorrência Ambiental conforme 

Tabela 2 – Nível de Severidade e Grupo de Investigação. Tal categoria deverá ser informada para 

empresa que utilizará no preenchimento do IPEA (ANEXO II). 
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5.4 - A definição da Categoria de Severidade deverá ser indicada por Técnico da COAMB, porém 

deferida pelo Gestor imediato do setor de Meio Ambiente da EMAP, esse deferimento poderá ser 

via telefone.  

5.5 – O técnico de meio ambiente da COAMB informará, via e-mail, a Categoria de Severidade ao 

Gestor de Meio Ambiente e a empresa causadora da ocorrência, onde, deverá conter evidências 

fotográficas e fundamentação do motivo pela escolha de um dos quatro níveis de severidade 

descritos na Tabela 1. 

5.6 - Situações que não seja possível uma imediata determinação da Categoria de Severidade 

deverá ser avaliada de forma particular com o Gestor de Meio Ambiente.  

5.7 - O atendimento à emergência deverá ser realizado pela empresa que deu origem ao incidente 

ou acidente, seja ela contratada, operadora ou prestadora de serviço na Poligonal do Porto 

Organizado do Itaqui e/ou Terminais Externos. 

5.8 - Quando a empresa causadora da ocorrência ambiental não tiver condições imediatas de 

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

ambiental, e a mesma deve ser devidamente habilitada. 

NOTA: O Atendimento de que se trata o item anterior deve seguir, também, o procedimento 

EMAP PO-06. 

5.9 - Caso haja necessidade e a empresa responsável pela ocorrência não solicite o atendimento 

de empresa especializada, a COAMB procederá essa solicitação, cabendo a empresa 

responsável pela ocorrência arcar com os custos deste atendimento. 

5.10 - A empresa envolvida na ocorrência deverá elaborar no prazo de até 24h (para eventos 

classificados como ‘desprezível” ou “marginal”) e imediatamente (para eventos classificados como 

“crítico” e “catastrófico”) a Informação Preliminar de Evento Ambiental – IPEA (Anexo II). 

5.11 - Logo após a elaboração, o IPEA deverá ser entregue para a COAMB (via e-mail e formato 

PDF) que encaminhará para o Órgão Ambiental aqueles associados ao nível de severidade 

marginal, critico ou catastrófico e, portanto, classificado como acidente, mediante protocolo de 

ofício, assinado pelo Gestor de Meio Ambiente, até 24 h depois do recebimento. 

5.12 - No caso de acidentes com severidade crítica ou catastrófica a comunicação ao órgão 

ambiental deverá ser de imediato, via telefone. Após recebimento do IPEA, a COAMB efetuará a 

comunicação oficial seguindo o item 5.11. 

5.13 - Para todas as ocorrências ambientais deverão ser cumprindo os prazos para realização da 

investigação da ocorrência ambiental. No dia da investigação, marcada e devendo ser conduzida 

pela empresa geradora da ocorrência, será preenchido o Relatório de Análise de Eventos 

Ambientais I (Anexo III). Segue na Tabela 1 abaixo: 
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 Gravidade Iniciar em até Prazo de conclusão 

 

Incidente 

Desprezível 05 dias úteis 

(Após a ocorrência) 

05 dias úteis 

(Após a ocorrência) 

 

 

 

Acidente 

Marginal 03 dias úteis 

(Após a ocorrência) 

Até 1 (um) dia útil após a data de início 

da análise 

Crítico Imediato Até 2 (dois) dias úteis após a data de 

início da análise. 

Catastrófico Imediato Até 05 (cinco) dias úteis após a data de 

início da análise. 

 Tabela 01: Prazo de início e conclusão de análise de evento ambiental 

NOTA: Na investigação da ocorrência Ambiental poderá ser escolhida uma metodologia, porém a 

o relatório de ocorrências Ambientais II (Anexo IV) deverá ser preenchido. 

5.14 A investigação de incidente ou acidente ambiental deverá ser liderada por representante 

da empresa que deu origem à ocorrência ambiental com a participação obrigatória da 

Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP, seguindo o grupo de investigação estabelecido na 

Tabela 2. Havendo a ausência de um membro da equipe de análise, nos termos da Tabela 2, a 

investigação poderá ser remarcada. 

NOTA: É importante a presença, na investigação dos fatos, de todos os envolvidos no dia da 

ocorrência ambiental. 

5.15. – Após investigação do incidente ou acidente será gerado pelo menos uma via para controle 

da COAMB dos relatórios de investigação I e II. 

5.16 - Após conclusão da investigação, o técnico da COAMB, devidamente designado, preencherá 

o ALERTA DE MEIO AMBIENTE (ANEXO V), contendo as informações necessárias para 

comunicação interna e externa, em seguida encaminhará para o gestor de meio ambiente para 

que seja enviado para setores da EMAP ou quando couber, comunicação as partes interessadas.  

NOTA: O técnico, devidamente habilitado, deverá colocar na intranet o Alerta de meio ambiente, 

após validação do gestor de meio ambiente. Essa validação poderá ser realizada via e-mail 
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Nível de 

Gravidade 

Potencial 1/ 

Real 2 

 

Definição 
Equipe obrigatória 

 

Incidente 

1 

Desprezível 

Sem danos 
ambientais. Ex: 
vazamentos em 

piso 
impermeabilizado 

- Responsável da atividade que gerou a 
ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente/Responsável da 
empresa que gerou a ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente da EMAP 

 

 

Acidente 

2 

Marginal 

Danos leves ao 
meio ambiente ou 

danos 
remediados ou 
em área de fácil 

contenção e 
potencial risco 

para 
agravamentos. 
Ex: contenção 

imediata de 
vazamentos em 

piso não 
impermeabilizado. 

- Responsável da atividade que gerou a 
ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente da empresa que 
gerou a ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente da EMAP 
- Coordenador de Meio Ambiente da EMAP. 

Crítica 

Danos severos ao 
meio ambiente ou 
danos dificilmente 

remediados ou 
em área de difícil 
contenção. Ex: 
vazamento de 

grande extensão 
e difícil controle. 

- Responsável da atividade que gerou a 
ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente/Responsável da 
empresa que gerou a ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente da EMAP 
- Coordenador de Meio Ambiente da EMAP. 
- Gerente de Meio Ambiente 
-  Gerentes da EMAP ligados a ocorrência 
ambiental. 

Catastrófica 

Danos 
irreparáveis ao 
meio ambiente 

Ex: vazamento de 
grande extensão 

onde medidas 
corretivas apenas 

minimizam os 
impactos. 

- Responsável da atividade que gerou a 
ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente/Responsável da 
empresa que gerou a ocorrência 
- Técnico de Meio Ambiente da EMAP 
- Coordenador de Meio Ambiente da EMAP. 
- Gerente de Meio Ambiente 
-  Gerentes da EMAP ligados a ocorrência 
ambiental. 
-  Diretores da EMAP ligados a ocorrência 
ambiental. 

Tabela 2 – nível de severidade e grupo de investigação 

5.17. -  Cabe ao Gestor de meio ambiente encaminhar o referido alerta para empresa geradora da 

ocorrência, podendo definir as empresas e prestadoras de serviços que deverão ser informados 

sobre o evento. 
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NOTA: A empresa e/ou prestadora de serviço que receber o alerta de meio ambiente deverá 

obrigatoriamente divulgar para equipe de trabalho garantindo o cumprimento das orientações 

descritas no documento. 

5.18. – Caso haja acidentes que envolvem com danos voltados a segurança do trabalho, a 

COSET deverá ser acionada e comunicada. Seguindo o procedimento EMAP PC-23.  

6.0 – ANEXOS 

6.1. – ANEXO I – Fluxograma de investigação de emergência ambiental; 

6.2. – ANEXO II – Informação Preliminar de Evento Ambiental – IPEA; 

6.3. – ANEXO III – Relatório de Análise de Eventos Ambientais I 

6.4.  – ANEXO IV – Relatório de Análise de Eventos Ambientais II – Análise de causa 

6.5. – ANEXO V – Alerta de meio ambiente 

 

7.0 – REGISTROS 

 

Identificação 
Local do 

arquivo (*) 
Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Descarte 

 

IPEA 

Sala 

COAMB 

(prédio 

DOP) 

 

Armário 01 

Pasta 

A/Z 

Mensal ordem 

cronológica e 

decrescente 

 

02 anos 

Arquivo 

EMAP 

Relatório de 

Análise de 

Eventos 

Ambientais I 

Sala 

COAMB 

(prédio 

DOP) 

 

Armário 01 

Pasta 

A/Z 

Mensal ordem 

cronológica e 

decrescente 

 

02 anos 

Arquivo 

EMAP 

Relatório de 

Análise de 

Eventos 

Ambientais II 

Sala 

COAMB 

(prédio 

DOP) 

 

Armário 01 

Pasta 

A/Z 

Mensal ordem 

cronológica e 

decrescente 

 

02 anos 

Arquivo 

EMAP 
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Alerta de 

meio 

ambiente 

 

Servidor de 

arquivos 

\\srv-

arquivos\Coamb\

01. Pasta 

diária\01. 

Relatórios, 

notificações, 

interdições, ipa’s 

e dossiê\04. 

Ipea´s\alerta de 

meio ambiente 

Protegid

o por 

login e 

senha 

Backup 05 anos Deletar 

 

8.0 – HISTORICO DE REVISÃO 

VERSÃO DATA ITEM REVISÕES 

01 19/09/2017 2.5. 

Acréscimo: Lei Federal Nº9966, de 28 de Abril de 

2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento 

de óleo e outras substancias nocivas ou perigosas 

em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências 

01 19/09/2017 2.6 
Acréscimo: 2.6. EMAP – PO – 06: Atendimento à 

Emergências Ambientais 

01 19/09/2017 3.3. Exclusão: incidente ambiental potencial: 

01 19/09/2017 3.11 Acréscimo: ocorrência ambiental: 

01 19/09/2017 3.12. Acréscimo: risco ambiental 

01 19/09/2017 3.13 Acréscimo: nível de severidade da ocorrência 

01 19/09/2017 5.1.1 Exclusão 

01 19/09/2017 5.1 Acréscimo: 

01 19/09/2017 5.8. NOTA Acréscimo 

01 19/09/2017 5.3 Acréscimo 

01 19/09/2017 ANEXO III Acréscimo 

01 19/09/2017 ANEXO IV Acréscimo 
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01 22/11/2017 5.6 Inclusão e alteração 

01 22/11/2017 5.17 Alteração  

01 24/11/2017 3.14 Acréscimo 

01 24/11/2017 3.15 Exclusão e alteração 

01 24/11/2017 3.16 Acréscimo 

01 24/11/2017 2.7 Acréscimo 

01 24/11/2017 5.17 NOTA Acréscimo 

01 26/11/2017 5.18 Exclusão e alteração 

01 25/11/2017 5.19 Exclusão 

01 26/11/2017 5.17 Alteração 

01 20/12/2017 2.8 Acréscimo 

01 20/12/2017 3.17 Acréscimo 

01 20/12/2017 5.16 Exclusão e alteração 
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ANEXO I - Fluxograma de investigação de emergência ambiental; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ocorrência 
Ambiental 

A empresa deve seguir o fluxo de 
comunicação de emergência> Telefones: 
(98) 3231-7444/(98) 98454-9662 

COAMB define a categoria 
de severidade 

Incidente Acidente 

Desprezível 

Marginal 
Crítica 

Catastrófica 

Empresa mitiga o 
impacto e chamando 
empresa de 
atendimento, se 
necessário 

Empresa 
elabora IPEA 
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Empresa entrega 
cópia do IPEA para 
COAMB 

Na investigação a 
empresa elabora 
Relatório de Analises 
de ventos 
ambientais,  

Após conclusão da 
investigação e se 
tratando de acidente 
ambiental será feito a 
comunicação através do 
alerta de meio ambiente  

FIM 

Se for classificado 
como acidentes, a 
COAMB 
encaminhará o IPEA 
para o órgão 
ambiental 
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ANEXO II - Informação Preliminar de Evento Ambiental – IPEA 
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ANEXO II - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número do IPEA, numeração dada pela COAMB EMAP  

Campo 02 Data do preenchimento do IPEA  

Campo 03 Nome da Empresa responsável pelo evento  

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

Campo 05 Data da ocorrência do evento  

Campo 06 Horário da Ocorrência  

Campo 07 Local do Evento  

Campo 08 Descrição do evento  

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

Campo 10 
Informar o porquê da escolha do nível de severidade (justificativa baseada no procedimento, 

dada pela COAMB e dada pelo técnico de meio ambiente da COAMB via e-mail). 

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

Campo 12 Informar as ações imediatas tomadas após o evento  

Campo 13 Registros fotográficos do evento 

Campo 14 Nome Completo do elaborador do IPEA  

Campo 15 Cargo e função do elaborador do IPEA  

Campo 16 Contatos do elaborador IPEA. 
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ANEXO III - Relatório de Análise de Eventos Ambientais I 
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ANEXO III - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número do IPEA, numeração dada pela COAMB EMAP  

Campo 02 Número do REPI, numeração dado pela COSET EMAP 

Campo 03 Data do preenchimento do IPEA  

Campo 04 Nome da Empresa causadora da ocorrência  

Campo 05 Descrição da atividade que gerou o evento  

Campo 06 Assinalar se a atividade é rotineira  

Campo 07 Assinalar o nível de severidade  

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

ocorrência) 

Campo 09 Descrever informações adicionais do evento  

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

Campo 11 Volume estimado, caso haja derramamento; 

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

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

Campo 13 Duração da ocorrência; 

Campo 14 Dados do equipamento envolvido no evento 

Campo 15 Descrever as causas detectadas com a investigação 

Campo 16 Observações necessárias e pertinentes;  

Campo 17 Assinalar se o produto atingiu a costa, em caso de derramamento em mar. 

  Campo 18 Assinalar se o produto atingiu o solo; 

Campo 19 
Assinalar se houve prejuízo (dano ou impacto) a fauna local (levar em consideração fauna 

do mar, solo ou ar) 

Campo 20 Informar outros recursos naturais atingidos;  

Campo 21 
Caso haja espécies capturadas para análises, acrescentar as informações. Caso contrário 

colocar NA (Não se aplica).  

Campo 22 Informações pertinentes e necessárias  

Campo 23 Informações sobre resíduos gerados na ocorrência ambiental; 

Campo 24 Destacar os métodos adotados no momento do evento;  

Campo 25 Assinalar a Metodologia escolhida para investigação  

Campo 26 Conclusão do grupo de estudos após descobrimento das causas  

Campo 27 Plano de ação encontrado, para cada causa pelo menos uma medida. 
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ANEXO IV – Relatório de Análise de Eventos Ambientais II – Análise de causa 

 



Comunicação e investigação de incidente e acidente ambiental EMAP-PC-24 Data: XX/XX/XXXX Ver.: 01 

 

 Página 18 de 21 

   

 

ANEXO IV – Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Descrição sucinta da ocorrência Ambiental  

Campo 02 Número do IPEA, dado pela COAMB 

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

Campo 04 Informar o Nível de severidade, informado pela COAMB  

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

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

mão de obra  

Campo 07 Registro fotográfico;  

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

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

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

máquina; 

Campo 11 Registro fotográfico; 

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

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

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

material; 

Campo 15 Registro fotográfico; 

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

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

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

meio ambiente; 

Campo 19 Registro fotográfico; 

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

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

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

método; 

Campo 23 Registro fotográfico; 

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

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

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

medida; 

Campo 27 Registro fotográfico; 
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Campo 28 Informar se aplica ou não a ocorrência ambiental o item medida; 

Campo 29 Conclusão da equipe de análise;  
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ANEXO V – Alerta de meio ambiente 
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ANEXO V – Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Informar número do nível de severidade (ver IPEA) 

Campo 02 Número e ano do IPEA  

Campo 03 Descrição sucinta do incidente/acidente e registro fotográfico; 

Campo 04 Descrição sucinta dos resultados da investigação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


