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PARECER TÉCNICO 024/2022 

Parecer Técnico da empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental (CREA RS 199051), através da 

Responsável Técnica Engª Florestal Mestra e Doutora em Agronomia Laura Tres (CREA RS 184238), 

Contrato Administrativo Nº 102/2018, Termo Aditivo III de 11/08/2021, firmado com Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano através da ART Nº 11459520.  

Atendendo à solicitação do Município de Liberato Salzano, RS, criado pela Lei n° 4.736 de 01 de junho 

de 1964, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente (DMMA), criado pela Lei Municipal nº 2.663, de 

11 de julho de 2008 e vinculado à Secretaria da Agricultura, criada pela Lei Municipal n° 728, de 25 de janeiro de 

1988, considerando a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) n° 230, de 01 de 

fevereiro de 2010 que qualifica o Município de Liberato Salzano para realização do Licenciamento Ambiental das 

Atividades de Impacto Local, considerando o disposto no Artigo 2°, Inciso I, da Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) n° 237, de 19 de dezembro de 1997, esta atividade é passível de licenciamento 

ambiental e de acordo com a Resolução n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 do CONSEMA e suas alterações, seu 

licenciamento é de competência municipal. 

A empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental, através de sua equipe técnica foram designadas a 

elaborar este Parecer Técnico com as características a seguir: 

REQUERENTE: ALEFIN JUNIOR FOCHEZATTO QUEIJARIA CNPJ: 24.022.809/0001-82 

ATIVIDADE: BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE E/OU SEUS DERIVADOS, 

EXCETO PREPARAÇÃO DE LEITE 

CODRAM: 2625,10 

ATIVIDADE: PREPARAÇÃO DE LEITE 

CODRAM: 2625,30 

SOLICITAÇÃO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

LOCALIZAÇÃO: LINHA DINOCA, INTERIOR, LIBERATO SALZANO/RS 

MATRÍCULA: 7.080 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONSTANTINA/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27.614458º  O -53.070036º 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DMMA: 037/2022  DATA: 25/05/2022 

PORTE: MÍNIMO       POTENCIAL POLUIDOR: MÉDIO 

Este Parecer Técnico tem como objetivo elaborar e abordar questões legais, referente aos aspectos 

ambientais do empreendimento, baseado na legislação federal, estadual e municipal, garantindo assim sua correta 

concepção e funcionamento. 

O presente laudo baseia-se única e exclusivamente na análise dos documentos constantes no processo 

administrativo e na Vistoria Técnica realizada no local. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO contempla única e exclusivamente as atividades de 

BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE E/OU SEUS DERIVADOS E PREPARAÇÃO 

DE LEITE, em uma área útil total de 670 m² e área construída de 199,60 m², desenvolvidas pela empresa 

ALEFIN JUNIOR FOCHEZATTO QUEIJARIA, localizada na Linha Dinoca, interior do município de 

Liberato Salzano, RS; 

1.2 A capacidade mensal de beneficiamento de 80.000 litros de leite; 

1.3 No caso de qualquer alteração na atividade ou localização/instalações descritas e anexadas neste Processo 

deverá ser providenciado a LP - Licença Prévia junto ao DMMA; 

1.4 A autoridade ambiental deverá estar ciente acerca de quaisquer problemas ambientais que venham a 

ocorrer na área e atividade do empreendimento; 
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1.5 A vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos industriais é de 30 m³/dia, sendo que 

a vazão de pico não poderá ultrapassar 1,5 vezes a vazão média horária lançada no dia, de modo a atender o artigo 

34 da Resolução CONAMA 357/2005; 

1.6 Ocorrendo captação de água para uso no processo industrial, no curso hídrico, o ponto de lançamento dos 

efluentes industriais tratados deve ser obrigatoriamente situado à montante do ponto de captação, ressalvado casos 

de impossibilidade técnica, que deverão ser avaliados; 

1.7 Para efeito de controle das condições de lançamento, não é permitida a mistura de efluentes com águas de 

melhor qualidade antes do seu lançamento, com a finalidade de diluição, conforme previsto no Art. 19 da 

Resolução CONSEMA n.º 128/2006; 

1.8 Todos os pisos da área industrial deverão ser impermeabilizados, a fim de evitar a infiltração de efluentes 

no solo, assegurando que todo o líquido eventualmente existente no piso seja encaminhado ao sistema de 

tratamento - ETE; 

1.9 O empreendimento e atividade deverão manter um responsável técnico pela operação da Estação de 

Tratamento de Efluentes Líquidos (ETE) com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) atualizada, a fim 

de apresentar relatórios técnicos, descrevendo as condições de operação da ETE; 

1.10 O corpo receptor dos efluentes líquido tratados é o solo em vala de infiltração; 

1.11 Os efluentes líquidos industriais deverão atender os seguintes padrões de emissão (conforme Resolução 

CONSEMA n.º 128/2006), para o lançamento direto ou indireto em corpos hídricos: 

PARÂMETROS PADRÃO DE EMISSÃO A SER ATENDIDO 

Temperatura Inferior a 40 ºC sendo a variação de temperatura do corpo receptor inferior a 3 ºC na 

zona de mistura 

Sólidos Sedimentáveis até 1 ml/l em Cone Imhoff 1 hora 

PH entre 6,0 e 9,0 

DBO5 (20 °C) até 150 mg/L 

DQO até 360 mg/L 

Sólidos Suspensos até 155 mg/L 

Óleos e Graxas até 30 mg/L 

Fósforo Total até 4 mg P/ L ou 75% de remoção* 

* caso o empreendedor opte por trabalhar com eficiência de remoção deverá apresentar laudos de análise dos 

efluentes, bruto e tratado para o respectivo parâmetro: 

** caso o empreendedor opte por apresentar laudos comprovando a eficiência mínima fixada para a remoção de 

NTK, deverá também comprovar o atendimento do padrão de emissão relativo ao parâmetro nitrogênio amoniacal 

= 20 mg/L;  

1.12 A emissão de fumaça ou fuligem da fornalha e da caldeira à lenha não poderá ultrapassar, para a 

densidade calorimétrica, o máximo de 20% (vinte por cento), equivalente ao Padrão 01 da Escala de Ringelmann 

Reduzida, exceto na operação de remonagem e na partida do equipamento; 

1.13 Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial deverão estar de acordo com a NBR 10.151, da 

ABNT, conforme determina a Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/1990; 

1.14 Os equipamentos de processo, assim como os de controle de emissões atmosféricas, deverão ser mantidos 

operando adequadamente, para garantir sua eficiência, de modo a evitar danos ao meio ambientes e incômodos à 

população vizinha; 

1.15 Os equipamentos e operações passiveis de provocarem emissões de material particulado deverão ser 

providos de sistema de ventilação local exaustora e equipamento de controle eficiente, de modo a evitar emissões 

visíveis para a atmosfera; 



S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental 
Rua Hermínio Tonezzer, Liberato Salzano/RS 

  

3 

 

1.16 Deverão ser controladas as vibrações mecânicas geradas pela atividade industrial, de modo a não atingir 

níveis passiveis de causar incômodos à vizinhança; 

1.17 Os resíduos sólidos, inclusive as lâmpadas fluorescentes, deverão ser armazenados provisoriamente e 

acondicionadas em local seco e coberto, devidamente segregadas em recipientes identificados e classificados de 

acordo com cada tipo de resíduo até posterior coleta e destinação final. 

1.18 O Empreendedor deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para a 

armazenagem provisória na área da empresa, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em 

conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos; 

1.19 O empreendedor deve estar ciente que a coleta dos resíduos sólidos somente poderá ser realizada por 

empresa devidamente licenciada, bem como a destinação final dos mesmos, pois em conformidade com o Art 9º 

do Decreto Estadual 38.356/98 a responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos sólidos é da fonte 

geradora, independente da contratação de serviço terceirizado; 

1.20 A empresa deverá preencher a “Planilha Trimestral de Resíduos Sólidos Industriais Gerados”, para a 

totalidade dos resíduos gerados, e apresentar o Relatório sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

acompanhado de ART de profissional habilitado, e encaminhá-lo ao DMMA; 

1.21 Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvas as situações de 

emergência sanitária, reconhecida pelos órgãos ambientais competentes, conforme Art 19º, § 3º do Decreto 

Estadual 38.356/98; 

1.22 O empreendimento não poderá dispor seus resíduos sólidos para o sistema de coleta de resíduos sólidos 

municipal, exceto aqueles oriundos do escritório administrativo, conforme Resolução CONSEMA Nº 73/04; 

1.23 Este documento não autoriza supressão de vegetação nativa de porte arbóreo na área do empreendimento, 

nem corte de exemplares arbóreos da flora nativa com distribuição espacial irregular e aleatória no trecho a ser 

pavimentado; 

1.24 Considerando a Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012 que estabelece as normas gerais sobre a 

proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, art. 8º - A intervenção ou a 

supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade 

pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental prevista nesta lei. E amparada pela Resolução 

CONAMA n°: 369 de 28 de março de 2006. 

1.25 Este empreendimento deverá seguir o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização 

estabelecidas na Lei Federal n.º 11.428 de 22/12/2006, bem como no Decreto Federal n.º 6.660 de 21/11/2008, 

que dispõem sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 

1.26 O empreendimento deverá manter atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros, em conformidade com as 

normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndios. 

1.27 Documentos a apresentar para solicitação da Renovação da Licença de Operação: 

 Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 

 Cópia desta Licença de Operação; 

 Relatório Técnico fotográfico da situação atual do empreendimento com ART; 

 Comprovante de Recolhimento da taxa de Licenciamento Ambiental; 

1.28 A requerente ALEFIN JUNIOR FOCHEZATTO QUEIJARIA, através do proprietário Alefin 

Junior Fochezatto, é responsável em observar as condições expressas nesta Licença de Operação, respondendo 

por quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

 

Conclui-se a partir da análise dos dados e informações apresentados no Projeto Técnico, com 

Responsabilidade Técnica do Tecnólogo em Saneamento Ambiental e Técnico em Agropecuária Vander 

Augusto Dal Piaz Madalóz CREA RS 130980 através da ART n° 11921048, que a Licença de Operação 
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pode ser expedida, desde que sejam respeitadas as condições e restrições contidas neste Parecer Técnico, 

estando em conformidade à legislação ambiental. 

As recomendações deste Parecer Técnico devem constar integralmente na Licença de Operação. 

Portanto, a partir da Vistoria Técnica in loco, apresenta-se o Parecer Técnico FAVORÁVEL, para a 

emissão da Licença de Operação, em caráter precário, para a atividade em questão, respeitando todas as 

características presentes nos documentos apresentados no processo. 

 

Sendo isso o que tínhamos a relatar, encerramos o presente parecer. 

Pela S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental, 

 

 

 

__________________________________ 

Laura Tres 

Engª Florestal CREA RS 184238 

Mestra e Doutora em Agronomia  

Responsável Técnica S.E. Engenharia 

e Consultoria Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


