
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Sistema de Informações Ambientais - SinFAT
LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

N° 1753/2018

Empreendedor

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CPF/CNPJ:

Para Atividade de

Localizada em

ENDEREÇO:

A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação
do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou
certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.
 
Condições gerais
 
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão
ser precedidas de anuência da FATMA.
II. A FATMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente
licença, caso ocorra:
  ·  Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  ·  A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  ·  Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados à FATMA no prazo de 20 (vinte)
dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade

(48) meses, a contar da data da assinatura digital.

A Fundação do Meio Ambiente - FATMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do
artigo 7° da Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n°
IND/00605/CRS e parecer técnico n° 1742/2018, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
à :

SUL ÓXIDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RUA DAS GREVÍLEAS , S/N°, VILA FRANCA

FORQUILHINHA

04.075.469/0001-40

ATIVIDADE: 20.00.00 - PRODUÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS E PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS, ORGÂNICOS, ORGANO-
INORGÂNICOS - EXCETO PRODUTOS DERIVADOS DO PROCESSAMENTO DO PETRÓLEO, DE ROCHAS OLEIGENAS, DO CARVÃO
MINERAL E DE MADEIRA

EMPREENDIMENTO: SUL ÓXIDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - IND/00605/CRS - FABRICAÇÃO DE
ÓXIDOS DE ZINCO

RUA DAS GREVÍLEAS , 1001, SATURNO

COORDENADA PLANA: UTM X 651298.3885794748 - UTM Y 6818698.188991237

Da operação

MUNICÍPIO: FORQUILHINHA

CEP: 88850-000 ESTADO: SC

CEP: 88850-000 ESTADO: SC

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o
endereço web abaixo:

FCEI: 443556 CÓDIGO: 216844

http://consultas.fatma.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form



Documentos em anexo

não consta

Condições de validade
1. Descrição do empreendimento: Unidade de fabricação de metais não ferrosos com capacidade  instalada
para produzir mensalmente 1200 toneladas de óxido de zinco; 300 toneladas de ânodo de zinco; 400 toneladas de
liga de zinco e 30 toneladas de sulfato de zinco a partir de minério e reciclagem de resíduos com alto teor em
zinco.
A empresa conta com uma oficina para manutenção mecânica e elétrica dos equipamentos; um tanque de óleo de
xisto (reserva estratégica), tanque de armazenamento de ácido sulfúrico.
Combustível: gás natural (óleo de xisto mantido como reserva)
Abastecimento de água: CASAN
 
2. Aspectos florestais:  A empresa encontra-se instalada em zona Industrial do município de Forquilhinha. Não
ocupa APP. Não se identifica remanescentes florestais com maior expressão nas imediações.
 
3. Controles ambientais
3.1. Tratamento físico-biológico para os efluentes líquidos sanitários de acordo com a NBR7229/95 e 13969/97
(fossas sépticas, filtros anaeróbios e sumidouros);
3.2. Borra gerada na fusão, material de varrição da fábrica e outros resíduos contendo zinco são utilizados na
fabricação de sulfato de zinco;
3.3. Efluente líquido gerado no setor de produção de sulfato de zinco após passar por filtro-prensa é conduzido a
um reservatório e reaproveitado na produção de sulfato de zinco;
3.4. Lavador de gases para as emissões do setor de produção de sulfato de zinco, com posterior dispersão
através de chaminés;
3.5. Efluentes líquidos do laboratório de controle de qualidade, limpeza de equipamentos e da fábrica, lavador de
gases e do filtro-prensa são conduzidos ao reservatório para reuso na produção de sulfato de zinco;
3.6. Material decantado no reservatório (lodo) e o líquido quando saturado pelo reuso são encaminhados para
aterro de resíduo perigoso ou encaminhado para tratamento em empresa terceirizada;
3.7. Filtros de mangas para abatimento do material particulado nas unidades de produção de óxido de zinco, ligas
de zinco e ânodos. Material retido nas mangas é comercializado (óxido de zinco) ou utilizado na produção de
sulfato de zinco. Os gases são dispersos através de chaminés;
3.8. Escória e resíduos dos fornos (refratários e revestimentos), EPI usados, borra do maçarico e outros são
encaminhados para aterro de resíduos em conformidade com a clssificação (ABNT/NBR 10004);
3.9. Tortas do filtro prensa passam por secador dotado de lavador de gases. O resíduo seco é armazenado em
bags e encaminhado para aterro de resíduos classe I;
3.10. Resíduos de escritórios e outros são armazenados temporariamente e encaminhados para reciclagem;
3.11. Baterias e lâmpadas esgotadas são devolvidas aos fornecedores ou encaminhadas para empresas
terceirizadas para descontaminação;
3.12. Resíduos de refeitórios e dos sanitários são encaminhados para aterro sanitário;
3.13. A área operacional da empresa (interna e parte da externa) é revestida com concreto

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em
vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença
Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a
FATMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade /
empreendimento licenciado por este documento.
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Documentos em anexo

não consta

Condições de validade
impermeável e dotada de canaletas que conduzem líquidos derramados ou águas pluviais ao reservatório (reuso
na produção de sulfatos);
3.14. Armazenamento de produtos químicos (H2SO4) e combustível reserva (óleo de xisto) é realizado de acordo
com as normas técnicas de segurança e dotados de bacias de  contenção.

4. Programas ambientais
4.1. Manutenção preventiva das unidades de controle ambiental
4.2. Gerenciamento de Resíduos Sólidos
4.3. Gerenciamento de Resíduos Líquidos Industriais e de Laboratório
4.4. Monitoramento das emissões atmosféricas

5. Medidas compensatórias: Não se aplica

6. Condições específicas
6.1. Cumprir e implementar os programas ambientais.
6.2. Manter em funcionamento e em condições adequadas o sistema de controle ambiental implantado de forma a
atender aos padrões de emissão vigentes.
6.3. Caso não seja viabilizado o reuso do efluente ou resíduo líquido do processo de fabricação de sulfato de zinco
ou o envio deste para tratamento oudisposição em empresa terceirizada, ou ainda, se houver excedente de
despejos líquidos, estes só poderão ser descartados em cursos d'água se atenderem aos padrões previstos na
resolução Conama 430/2011; Lei Estadual 14.675/2009 e Portaria FATMA 017/2002.
6.4. O nível de pressão sonora no ambiente externo à empresa não poderá ultrapassar o NCA estabelecido pela
NBR10151/2000 e em conformidade com o zoneamento de uso do solo.
6.5. Os resíduos sólidos deverão permanecer em local adequado até que sejam encaminhados para
reprocessamento, reciclagem ou reuso; devendo o armazenamento de resíduos classe I (perigosos) e classe IIA
(não inertes) serem realizados em local coberto, devidamente identificado e sobre piso impermeável até
encaminhamento para aterroindustrial licenciado ou para reciclagem.
6.6. Resíduos e despejos líquidos deverão ser armazenados em tanque fechado e seguro até encaminhamento
para reuso ou tratamento em empresa licenciada para tal finalidade.
6.7. O transporte de resíduos sólidos e líquidos deverá ser realizado por empresa devidamente licenciada.
6.8. Os resíduos sólidos e despejos líquidos encaminhados para tratamento ou reaproveitamento fora da
empresa,deverão estar de acordo com Lei nº12.305/10. As informações técnicas referentes à geração,
armazenamento temporário, transporte e destinação final devem atender as regulamentações do sistema MTR.
6.9. Para os resíduos não contemplados para o sistema MTR, incluindo os resíduos sólidos e efluentes líquidos do
processo industrial encaminhados para tratamento ou disposição final fora da empresa, encaminhar anualmente a
planilha de gerenciamento contendo: classificação, quantidade

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em
vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
V. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença
Ambiental de Operação - LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a
FATMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade /
empreendimento licenciado por este documento.
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Documentos em anexo

não consta

Condições de validade
gerada, forma de armazenamento temporário, comprovante do recebimento das empresas receptoras (declaração
ou certificado) para tratamento, reciclagem, refino ou disposição final.
6.10. Atendimento às recomendações do conjunto de normas da ABNT (NBR 17505) ou outras que vierem a
substituí-las, com relação às áreas de estocagem de produtos químicos, subprodutos ou matéria-prima que
apresentem risco ambiental ou de segurança.
6.11. Realizar manutenção e vistorias periódicas no reservatório de armazenamento do resíduo líquido de forma a
garantir sua estanqueidade e evitar derramamento ou infiltração que possa contaminar o solo ou água
subterrânea.
6.12. Atendimento às normas de segurança e exigências do Corpo de Bombeiros.
6.13. Manter a organização do pátio operacional de forma a evitar o arraste de poeira, contaminação do solo e
proliferação de vetores.
6.14. Realizar manutenção nos dispositivos e sistemas de segurança (proteção atmosférica, vala de drenagem e
bacia de contenção) nas áreas destinadas ao armazenamento de produtos químicos (H2SO4) e de combustível
(tanque reserva de óleo de xisto).
6.15.  Apresentar anualmente laudo das emissões atmosféricas para os padrões Material Particulado (MP) e NO2
para as fontes que utilizam gá natural como combustível. Caso venha a ser utilizado o óleo de xisto (mantido como
reserva), deverá ser acrescentada a análise de SO2. O relatório de medição deverá apresentar os cálculos
relativos à emissão e à potência potência térmica nominal do equipamento, o combustível utilizado, consumo de
combustível e a ART do responsável técnico pela medição, bem como os certificados de calibração dos
equipamentos. Deverá apresentar ainda o comparativo das concentrações com os padrões estabelecidos pela
legislação correlata, bem como a foto das emissões na chaminé com avaliação da escala de Ringelmann. No dia
da realização da amostragem devem ser observadas as condições de plena carga de operação em que se utilize
pelo menos 90% da capacidade nominal ou da capacidade licenciada. 
6.16. Para a renovação desta licença a empresa deverá realizar a Avaliação Ambiental de Passivo Ambiental
apresentando o modelo conceitual da área industrial.
6.17. Ampliações ou alterações no processo ou na capacidade de produção ora licenciados serão objeto de novo
processo de licenciamento para a parte ampliada e/ou alterada.
6.18. Os documentos e relatórios comprobatórios das condições de validade desta licença deverão ser anexados
junto ao SGPe FATMA 7533/2017.

Observações

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em
vigor.
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata
Atlântica.
IV. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
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expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental.
VI. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a
FATMA sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade /
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