SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Rua Selmo Heck, 2405, Centro
CEP: 89633999 - Tel: (49) 3556 0020

Licença Ambiental de Operação Corretiva
3738/2020

Veriﬁque a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web
abaixo:
https://sinfat.ciga.sc.gov.br/licenca/baixar/9386/6233
Empreendedor
Nome: MADEIREIRA SIMON LTDA
CPF/CNPJ: 00836112000187
Endereço: AV. MAROMBAS , 0, DISTRITO DE MAROMBAS
CEP: 89634000

Município: BRUNÓPOLIS

Estado: SC

Para Atividade
15.10.00 - SERRARIAS E BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DA MADEIRA, EXCETO QUANDO REALIZADO SOMENTE POR
EQUIPAMENTO MÓVEL
Empreendimento
Madeireira Simon LTDA - 00836112000187
Localizado em
Endereço: AV. Marombas, 0, Distrito de Marombas
CEP: 89634000

Município: BRUNÓPOLIS

Estado: SC

Coordenada Plana (UTM): X 523222.37269650394, Y 6976802.666849156
Documentos em Anexo
Nada consta
Condições de validade
Descrição do Empreendimento
O empreendimento é uma serraria que ocupa uma área de aproximadamente 1.200m², com capacidade de produzir até
10m³ por dia de madeireira, serrando entre 20 e 30 toneladas de toras de pinus e eucalipto. Também poderá ser serrado
madeiras nativas oriundas das áreas que serão alagadas pela barragem que está sendo instalada, toda essa madeira
deverá ter nota ﬁscal bem como o DOF (Documento de Origem Florestal) para realizar seu transporte. A serraria conta
com um barracão de 300 metros, o restante do pátio será utilizado como depósito. O escritório ﬁcará localizado na
residência ao lado do empreendimento. Foi construído banheiro que será utilizado pelos trabalhadores dentro da
serraria. Na serraria pode ser realizado o banho da madeira, tratamento com inseticida utilizado na maioria dos
empreendimentos madeireiros. Com objetivo de evitar contaminação do solo foi construído um piso de contenção, sendo
que todo o eﬂuente extravasado deve ser reutilizado no processo. Já o eﬂuente gerado dos sanitários serão destinados a
fossas sépticas. Os subprodutos da madeira como o cavaco e serragem, deverão ser armazenados em local coberto,
local este que já foi construído. Posteriormente o cavaco é destinado a Trombine a qual utiliza no processo secagem em
fornalhas, já a serragem vai para olarias para produção de tijolos.
Aspectos Florestais
Próximo ao local é possivel observar fragmentos de vegetação nativa, caracterista da mata atlântica.
Programas ambientais
Armazenamento e destinação de efluente sanitário através de fossa séptica, filtro e sumidouro;
Local coberto para armazenamento de resíduos;
Reutilização dos resíduos da madeira (serragem, refiles);
Medidas compensatórias
Não se aplica
Condições específicas
Os ruídos, vibrações e ultra lançamentos deverão enquadrar-se nos níveis e limites determinados pela Legislação
Vigente. A produção de ruídos e vibrações deverá ocorrer preferencialmente durante o horário comercial 07:30 as 18:00
h, de segunda a sábado.
Dispor de local adequado para armazenamento de resíduos gerados no processo e demais resíduos gerados de forma
indireta;
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SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, com base no processo de
licenciamento ambiental nº IND/8190 e parecer técnico nº 6145/2020, concede a presente Licença Ambiental de Operação
Corretiva à atividade abaixo descrita:

Destinar corretamente os resíduos produzidos serragem e cavaco;
Armazenar em local adequado e seguro os produtos utilizados para o tratamento da madeira. Fazer contenção onde
ficam armazenados os produtos como fungicida, inseticidas, óleo, etc.
Não realizar queima a céu aberto de resíduos;
Fazer uma mureta de contenção no tanque de banho madeira evitando o extravasamento para o solo;
Fazer manutenção periódica nos sistemas de controles ambientais;

Respeitar as faixas de domínio público.
Documentos que fundamentam o parecer
Os constantes no processo IND/8190
Controles ambientais
Não realizar manutenção em equipamentos e maquinas em ambiente sem a presença de impermeabilização, evitando a
contaminação do solo por combustível;
Manter a limpeza e organização do local. Evitar acumulo a céu aberto de resíduos provenientes do processamento da
madeira;
Manutenção no sistema de tratamento de esgoto;

Prazo de validade
A presente licença é válida por 60 meses a partir da assinatura e observadas as condições deste documento.
Data, local e assinatura

BRUNÓPOLIS, 23 de Outubro de 2020

ISMAEL ELIAS DE ALENCASTRO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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Processar exclusivamente madeira de espécies exóticas (pinus e eucaliptos) ou nativas com declaração de origem
florestal (DOF) ou outro documento que comprove a origem legal da madeira.

