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evitar o atingimento do Nível de

8.3 - . Serj , declarado o Nível de Atenção quando, prevendo-se a manutenção das emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos
poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou mais das condições a seguir enumeradas:
o concentração de dirixido de enxofre ($02), média
-de 24 (Vinte e quatro) horas, de 800 )-oitocentos)
microgramas por Metro cúbico;
çoncentração de partículas totais em suspensão,
Média de 24 (vinte e quatro) horas, de 375 (trezentos e setenta e cinco) Microgramas per metro
cúbico;
- produto, igual a 65 x 10, entre a concentração
de dióxido de enxofre (0021 e a concentração de
partículas totais em suspensão - ambas em microL
gramas por metro cúbico, média de 24 (vinte e
quatro) horas;
- concentração de monóxido de carbono (CO), média
de 08 (oito) horas, de 17.000 (dezessete mil) miçrograMas por metro cúbico (15 ppm);
- concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora, de
400 (quatrocentos) microgramas por metro étibico;
concentração de partículaa inaláveid, media de 24
(vinte e quatro) heras, de 250 (duzentos e cinquenta) microgramas Por metro cúbico.
8.4 - Será declarado o Nível de Alerta quando, prevendo-se- a Manutenção das emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de
poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou mais das condições a seguir enumeradas:
- concentração de dióxido de enxofre (802), média
de 24 (vinte e quatro) horas, de 1.600 (hum mil
e seiscentos) microgramas por metro cúbico;
- concentração de partículas totais dm suspensão,
média de 24 (vinte e quatro) horas, de 625
(seiscentos e vinte e cinco) microgramas por metro cúbico;
- Produto, igual a 261 x 10', entre a concentração
de diOxido de enxofre ($02) e a concentração de
partículas totais em suspensão - ambas em microgramas Por metro cúbico, média de 24 (vinte e
quatro) horas;
- concentração de monóxido de carbono (CO), média
dá 8 (oito) horas, de 34.000 (trinta e quatro
mil) microgramas por metro cúbico (30 ppm);
- concentração de ozónio, média de 1 (uma) hora,
de 800 (oitocentos) microgramas por metro cúbico;
- concentração de partículas inaláveis, média de
24 (vinte e quatro) horas, de 420 (quatrocentos
e vinte) microgramas por metro cúbico.
8.5 - Será declarado o Nível de Emergência quando, prevendo-se a manutenção das emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão
dos 'poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou mais das Condições a
seguir enumeradas:
- Concentração de dióxido de enxofre (002), média
de 24 (vinte e quatro) heras, de 2.100 (dois mil
é ceM) microgramas por metro cúbico;
- concentração de partículas totais em suspensão,
média de 24 (vinte e quatro) horas, de 875 (oitocentos e setenta e cinco) micrograMas por metro
cúbico;
- produto, igual g 393 x 10', entre a concentração
de dióxido de enxofre (002) e g concentração de
partículas totais em suspensão - ambas em microgramas pôr metro cúbico, média de 24 (vinte e
cplatro) horas;
concentração de monókido de carbono, (CO), média
de 8 (oito) horas, de 46.000 (quarenta e seis
microggamas por metro Cúbico (40 ppm);
. concentração de ozónio, média de 1 (uma) hora, de
1,000 (hum mil) miárograMes Por metrô Cúbico;
o concentração de partículas inaláveis, média de 24
(Vinte e quatro) horaS, de 500 (quinhentos) miórogramas por metro cúbico.
8.6 - Cabe aos Estados indicar as autoridades responsáveis pela declaração dos diversos níveis, devendo
as declarações efetuar-se por qualquer dos meios
usuais de comunicação de massa.

QUARTA-FEIRA, 14 MAR 1990
8.7 - Durante a permanência dos níveis referidos acima,
às fontes de poluição do ar ficarão, na área atingida, sujeitas às restrições previamente estabelecidos pelo órgão de controle ambiental.
9 - Padrões de Qualidade do Ar para outros poluentes,
além dos aqui previstos, poderão ser estabelecidos
pelo CONAMA, se isto vier a ser julgado necessário.
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PoRTARIA NORMATIVA NV 349, DE 14 DE MARÇO DE 1990
O p RESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E Dos RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei n a 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, e em
atendimento ao disposto no Decreto 11 2 98.816, de 11 de janeiro de 1990,
resolve:
Art. 1 2 - Estabelecer os procediMentos a serem segui
dos junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos NátU
raie Renováveis - IBAMA para efeito de registro, renovação de registrU
e extensão dedos para agrotóxicos, seis componentes e afins.
Art. 22 - Os dados e,informações a serei) apresentados
para efeito de-registro, renoVaçãO de registros extensão de utio
paea
agrotóxicos, sopa" componentes e afies serão dirigidos à Diretoria,
de
Controle e Fiscalização - OIRC0F, do IBAMA.
Art. 3 2 - As exigências relativas a documentação
se
cessária para efeito de registro, renovação de registro e extensãe
uso de agrotOxicos, seus componentes e afins, na área de competência do
/BANA, ficam assim estabelecidos:
I - Requerimento de solicitação de registro, renova
ção de registro ou extensão de uso conforme estabelecido no art. 82, da
Decreto nv 98.816, de 11 de janeiro de 1990;
II - Documento comprovante de recolhimento do DOA (Do
cumento único de Arrecadação) co valor de 1000 BTils, a ser efetivado erT
guaiguer agência da rede bancária autorizada, indicando no campo o se
guinte código de receita: 1001 - Registro é extensão de uso ou 1002 Renovação de registro:
III - Relatório Técnico III, obrigatório para avaliação
e c/assificação dos agrotóxicos, Seus componentes e afins quanto ao po
tencial de periculosidáde ambiental;
IV - Dados e informações quanto às precauções e reco
mendações de uso visando a proteção da qualidade ambiental para emito
de rotulagem, folheto e bula;
' V - Medidas de primeiros socorros e informações . dota
lhadas quanto às ações emergenciais a serem adotadas, em caso de acideH
teu ambientais envblvendo A produto;
.
VI - apresentação detalhada dos métodos e PT...N.2105
tos existentes porá a descontaminação do solo e da água;
VII - Instruções Técnicas mobre a destinação final
de
resíduos e embalagens.
Art. 4 2 - O Relatório Técnico III deverá conter, abri
gatoriamente,os dados e informações referentes aos resultados dos
teW
tes constantes da edição mais atualizada do manual de testes para
(i),
liação da Ecotoxicidade de Agentes Químicos o IBAMA,de acordo com
ao.
exigências do Anexo / desta Portaria.
Art. 52 - Para efeito de registro, renovação de re
gistro e extensão de Uso de agrotóxicos, seus Componentes e afins de
tinados exclusivamente ao uso na proteção de florestas, de ambientes'
hídricos e de astros ecossistemas, deverão ser apresentados, além
da documentação exigida nos arts. 32 e 4 2 desta Portaria('
I - Testes e informações quanto à eficiência
do
produto comercial;
II . Modelo de .rótulo e bula, para formulações
de
pronto uso;
III - Modelo e características da embalagem: tipo, má
tonal, peso liquido, conteúdo;
IV - Relatório Técnico II, confoeMe Med. na 98.816 ,
de 11 de janeiro de 1990.
'Parágrafo único - Os produtos referidos no
caput
deste aetigo serão registrados no IBAMA.
Art. 6 2 - Os casos omissos serão analisados
indi
vidualmente pelo /BAMA.
Art. 75 - Esta Portaria entra em vigor na data • de
sua publicação.
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PROPRIEDADES F/SICO-QU/MICAS
C.01. Estado Física. aspecto
e cor
C.02. Espectro de Absorção MO
mica
C.03. Espectro de Massa
C.04. Grau de Pureza
C.05. Ponto de Fusão
C.06. Ponto de Ebulição
C.07. Curva de Presssão de Va
por
C.00. 5o/ubi/idade em ãgua
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