
 

REQUISITOS PARA ATIVIDADE DE EXPURGO-FUMIGAÇÃO – REV.04 

 
Visando a segurança dos trabalhadores e a proteção ambiental durante a realização de 
expurgo/fumigação de unidades, a PORTONAVE vem por intermédio deste comunicar os requisitos 
mínimos para cadastramento e liberação de acesso as dependências do Terminal. 

As empresas interessadas devem encaminhar à PORTONAVE os seguintes documentos: 

 Alvará sanitário; 

 Alvará de funcionamento; 

 Autorização Ambiental (AuA) para a aplicação de agrotóxicos em ambientes de 
armazenagem; 

 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) - ANVISA; 

 Certidão de credenciamento – MAPA; 

 Cadastro Técnico Federal (CTF) - IBAMA; 

 Certificado de Regularidade – IBAMA; 

 ART do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela empresa; 

 Certificado de regularidade da empresa junto ao CREA ou CRQ; 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR 09); 

 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO (NR 07); 

 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos trabalhadores; 

 Ficha de entrega de EPI de cada trabalhador que realizará a atividade; 

 Ficha de Informação de Segurança – FISPQ dos produtos utilizados; e 

 Comprovação de treinamento do(s) Operador(es) Habilitado(s) para realização da aplicação. 

OBS.1: Para acesso ao terminal, os trabalhadores devem participar do programa de integração da 
PORTONAVE (validade 01 (um) ano); 

OBS.2: Os Equipamentos de Proteção Individual básicos para acesso ao terminal são: Capacete de 
segurança com jugular; óculos de segurança; calçado de segurança; uniforme com faixas refletivas 
ou colete refletivo. 

IMPORTANTE: É de responsabilidade das empresas interessadas, manter a documentação 
devidamente atualizada junto ao Terminal. Na falta de algum documento, a PORTONAVE se reserva 
ao direito de recusar a autorização para a realização do serviço até que as pendências sejam 
sanadas. 
 
O encaminhamento da documentação e o agendamento da integração devem ser realizados 
por meio dos e-mails: segurancadotrabalho@portonave.com.br e 
jcarvalho@portonave.com.br. 

Telefone para contato: (47) 2104 3490. 

 


