Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Rua Prefeito José Acácio Delmonego, 45, Centro
CEP: 88395000 - Tel: 47 3458-0669

Licença Ambiental de Operação Corretiva
4605/2021
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com base no processo de licenciamento ambiental nº IND/8707 e parecer
técnico nº 6579/2020, concede a presente Licença Ambiental de Operação Corretiva à atividade abaixo descrita:
Veriﬁque a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web
abaixo:

Empreendedor
Nome: LINHA ATUAL
CPF/CNPJ: 01099739000599
Endereço: ROD SC 415, S/N, CENTRO
CEP: 88395000

Município: SÃO
ITAPERIÚ

JOÃO

DO Estado: SC

Para Atividade
15.10.00 - SERRARIAS E BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DA MADEIRA, EXCETO QUANDO REALIZADO SOMENTE POR
EQUIPAMENTO MÓVEL
Empreendimento
Linha Atual Industria e Comercio de Madeiras - 01099739000599
Localizado em
Endereço: ROD SC 415, nº S/N - KM 78, Centro
CEP: 88395000

Município: SÃO
ITAPERIÚ

JOÃO

DO Estado: SC

Coordenada Plana (UTM): X 719251.0, Y 7054391.0
Documentos em Anexo
Nada consta
Condições de validade
Descrição do Empreendimento
O empreendimento enquadra-se na atividade de serraria e beneﬁciamento primário da madeira e é responsável por
produzir madeira para embalagens/pallets, cerca, cavaco, serragem e casca.
Instalado em imóvel rural, pertecente a Matrícula Imobiliária MI nº 23.680, comárea útil de 2,2422 hectares, onde área
construída de 6.345,00 m², área de pátio e correlatos de 16.077,00 m².
Aspectos Florestais
Supressão de vegetação: Não se aplica.
Reserva Legal: Aplicável, área rural.
Uso de APP: Não se aplica. Parecer hidrogeológico presente atestando que o curso d´água é artificial, apenas drenagem.
Área verde: Não se aplica.
PRAD: Não se aplica.
Programas ambientais
PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Planos e Programas Ambientais.
Medidas compensatórias
Nada consta.
Análise técnica
Atendimento da instrução normativa e demais exigências.
Conclusão
Após a análise técnica da documentação apresentada referente à LINHA ATUAL IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS,
concluiu-se pelo deferimento do pedido.

Página 1 de 2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO JOSE GRUNER em 25/08/2021 13:26:33

https://sinfat.ciga.sc.gov.br/licenca/baixar/17288/12045

1. Apresentar anualmente Laudo de eﬁciência do sistema fossa e ﬁltro, contendo os parâmetros: pH, materiais
sedimentáveis, DBO, DQO, OD, Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno e coliformes
termotolerantes;
2. Apresentar a cada dois anos, comprovante de limpeza do sistema fossa e filtro;
3. Apresentar anualmente laudo de eﬁciência da caixa separadora de água e óleo (da pista de abastecimento),
contendo os parâmentros: vazão, óleos/graxas, substâncias tensoativas, sólidos sedimentáveis, pH, temperatura,
nitrogênio e fósforo.
4. Apresentar anualmente Laudo de eﬁciência do sistema de controle de emissões atmosféricas da caldeira,
contemplando os parâmetros: Material Particulado (MP 10 e MP 2,5), Óxidos de nitrogênio (NOx) e Óxidos de
enxofre (SOx);
5. Apresentar anualmente relatório de MTR´s - Manifestos de Transporte de Resíduos;
6. Apresentar anualmente relatório de acompanhamento dos programas ambientais e condicionantes, acompanhado
de ART (válida por um ano);
7. Apresentar anulamente relatório fotográﬁco do empreendimento, indicando todos os pontos do processo
produtivo e controles ambientais;
8. Apresentar anulamente Certificado de Regularidade do IBAMA.

Documentos que fundamentam o parecer
Estudo de conformidade ambiental;
PGRS;
Planos e programas ambientais;
Formulário de informações para LAI;
Projetos aprovados pelo município;
Projeto sistema fossa e filtro;
Plantas de situação;
Projeto de drenagem;
Projeto do sistema de aquecimento de água.
Responsável técnico: Eng. Sanitarista e Ambiental Letícia Carvalho dos Santos - CREA/SC nº 166512-2
Eng. Florestal Sivonir Ricardo Fuchs - CREA/SC nº 098562-8 - ART nº 7910381 - Controle ambiental
Controles ambientais
Efluentes sanitários: tratamento por biodigestor, sistema fossa, filtro e sumidouro.
Resíduos sólidos: armazenados conforme classificação.
Emissões atmosféricas (Boiler do tipo AVD - II 3.000 com sistema ﬂancotubular para aquecimento da água):
controle de gases através de 9 ciclones.
Efluente pista de abastecimento - tanque diesel: contenção ligada a caixa separadora de água e óleo - CSAO.
Prazo de validade
A presente licença é válida por 48 meses a partir da assinatura e observadas as condições deste documento.
Data, local e assinatura

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ , 25 de Agosto de 2021

ANTONIO JOSE GRUNER
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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Condições específicas

