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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Assessoria de Consulta e Distribuição

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS Brasília-DF, 28 de setembro de 2018

À GEFIN,

 

     Em atenção ao requerimento de consulta prévia nº 888.005.970/2015 de interesse
d e Prodesivo Industria e Comércio Ltda, acerca da necessidade de licenciamento ambiental para
a vidade Transporte, Terminais e Depósito - Fracionamentos e Depósito de Produtos Químicos e
Perigoso de acordo com PARECER TÉCNICO Nº 55/2016 - GEPREV/SULAM/IBRAM. Conforme Decreto
36.992/2015 a a vidade se enquadra com "fracionamento e deposito de produtos químicos e
perigosos " atividade essa considerada de médio porte e potencial poluidor alto.

Considerando que o empreendimento em questão encontra-se em fase de operação
versa Decreto 36.992/2015 sobre emissão de preço público:

1.  Art. 2º, inciso VI diz:

         Art. 2º  Cons tuem-se serviços, de que tratar o ar go anterior, o conjunto de a vidades
praticadas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL para instrução de requerimentos dos seguintes atos:

         " VI  LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRETIVO (LAC)-  concedido nos casos que empreendimento
ou a vidade es ver em fase de instalação ou operação, hipótese em que será emi da Licença de
Instalação Corretiva (LIC) ou Licença de operação Corretiva (LOC)" . 

     2.  Art.5º  diz:

         " Art 5º Na análise dos processo de licenciamento ambiental em caráter corre vo incidem os
custos de análise da licença inerente à fase  em que se encontra o empreendimento ou a vidade e das
licenças anteriores não obtidas" .

Dessa forma pelo fato do empreendimento está em funcionamento sem licença
ambiental a taxa de análise processual será emi da com enquadramento para LICENÇA DE
OPERAÇÃO CORRETIVA sendo cobrado os seguintes valores : Licença Prévia - R$ 7.240,60 Licença de
Instalação- R$24.135,35 Licença de Operação:-14.481,21 perfazendo um total de 45.857,16 (quarenta
e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

 Sendo assim solicitamos a reemissão de preço público bancário no COBRANÇAWEB ,
no valor de R$ 45.857,16 (quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis
centavos).  Solicitamos ainda o envio da guia de recolhimento para e-mail: reineto@gmail.com.

 

Atenciosamente,

Natália dos Anjos

Chefe ADIS/SULAM

, 
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Documento assinado eletronicamente por NATALIA BATISTA DOS ANJOS - Matr.1671728-7,
Chefe da Assessoria de Consulta e Distribuição, em 03/10/2018, às 11:18, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 13261501 código CRC= 50E1764A.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF
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BRB MOBILE: com você, onde você estiver!
Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos
servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo
movel.                                 

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R$ 10.000,00: 
Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será
vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto 
de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez
mil reais) com a utilização de recursos em espécie. 
Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de
valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com a
utilização de recursos em espécie, se houver indício de
tentativa de burlar a vedação citada acima.

  070-1  07090.00103 00123.089104 11063.070756 7 76980000724060
Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   CNPJ: 26.500.579/0001-45
Nosso Número
101106307075 

Número do Documento
110802 

Data de Vencimento
04/11/2018 

Valor Documento
R$ 7.240,60 

Valor Cobrado

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INST MEIO AMB E REC HID DF  CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23
SEPN 511 BL C EDI BIT III EDIF BITTAR III-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70750543 
Agência / Código de Identificação do Beneficiário
100-012308-9 

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

070-1  07090.00103 00123.089104 11063.070756 7 76980000724060
Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no Beneficiário 

Vencimento
04/11/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INST MEIO AMB E REC HID DF  CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23 

Agência/Código do Beneficiário
100-012308-9

Data do Documento
03/10/2018 

Núm. do Documento
110802

Espécie Doc.
DV 

Aceite
N

Data de Processamento
03/10/2018 

Nosso Número
101106307075

Uso do Banco
Com Reg. Mod. 1 

Carteira
COB

Espécie
REAL

Quantidade Valor (=) Valor do Documento 
R$ 7.240,60

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
LANCAMENTO: 110802 - REQUERIMENTO: 13261387 - PROCESSO: 00391-
00009703/2018-48 - RECEITA: 3620 - LICENCA PREVIA - AMBIENTAL 
- INFORMACOES ADICIONAIS: LOC - ATIVIDADE: COMERCIO ATACADISTA 
E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - FABRICACAO DE OBJETOS DE 
USO INDUSTRIAL - FABRICACAO DE IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E 
PRODUTOS AFINS.

(-) Desconto/Abatimento

 

(+) Juros/Multa

 

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   CNPJ: 26.500.579/0001-45
CSG 8, LOTE 09, S/Nº
TAGUATINGA SUL BRASILIA DF 72035508 FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista    

 

Autenticação Mecânica

 Boleto(1/1)
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BRB MOBILE: com você, onde você estiver!
Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos
servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo
movel.                                 

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R$ 10.000,00: 
Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será
vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto 
de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez
mil reais) com a utilização de recursos em espécie. 
Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de
valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com a
utilização de recursos em espécie, se houver indício de
tentativa de burlar a vedação citada acima.

  070-1  07090.00103 00123.089104 11064.070615 2 76980002413535
Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   CNPJ: 26.500.579/0001-45
Nosso Número
101106407061 

Número do Documento
110803 

Data de Vencimento
04/11/2018 

Valor Documento
R$ 24.135,35 

Valor Cobrado

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INST MEIO AMB E REC HID DF  CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23
SEPN 511 BL C EDI BIT III EDIF BITTAR III-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70750543 
Agência / Código de Identificação do Beneficiário
100-012308-9 

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

070-1  07090.00103 00123.089104 11064.070615 2 76980002413535
Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no Beneficiário 

Vencimento
04/11/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INST MEIO AMB E REC HID DF  CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23 

Agência/Código do Beneficiário
100-012308-9

Data do Documento
03/10/2018 

Núm. do Documento
110803

Espécie Doc.
DV 

Aceite
N

Data de Processamento
03/10/2018 

Nosso Número
101106407061

Uso do Banco
Com Reg. Mod. 1 

Carteira
COB

Espécie
REAL

Quantidade Valor (=) Valor do Documento 
R$ 24.135,35

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
LANCAMENTO: 110803 - REQUERIMENTO: 13261387 - PROCESSO: 00391-
00009703/2018-48 - RECEITA: 3720 - LICENCA DE INSTALACAO - 
AMBIENTAL - INFORMACOES ADICIONAIS: LOC - ATIVIDADE: COMERCIO 
ATACADISTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - FABRICACAO DE 
OBJETOS DE USO INDUSTRIAL - FABRICACAO DE IMPERMEABILIZANTES, 
SOLVENTES E PRODUTOS AFINS.

(-) Desconto/Abatimento

 

(+) Juros/Multa

 

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   CNPJ: 26.500.579/0001-45
CSG 8, LOTE 09, S/Nº
TAGUATINGA SUL BRASILIA DF 72035508

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista    

 

Autenticação Mecânica

 Boleto(1/1)
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BRB MOBILE: com você, onde você estiver!
Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos
servicos com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo
movel.                                 

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R$ 10.000,00: 
Conforme Resolução CMN Nº 4.648, a partir de 28/05/2018 será
vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto 
de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez
mil reais) com a utilização de recursos em espécie. 
Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de
valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com a
utilização de recursos em espécie, se houver indício de
tentativa de burlar a vedação citada acima.

  070-1  07090.00103 00123.089104 11065.070580 1 76980001448121
Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   CNPJ: 26.500.579/0001-45
Nosso Número
101106507058 

Número do Documento
110804 

Data de Vencimento
04/11/2018 

Valor Documento
R$ 14.481,21 

Valor Cobrado

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INST MEIO AMB E REC HID DF  CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23
SEPN 511 BL C EDI BIT III EDIF BITTAR III-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70750543 
Agência / Código de Identificação do Beneficiário
100-012308-9 

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

070-1  07090.00103 00123.089104 11065.070580 1 76980001448121
Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no Beneficiário 

Vencimento
04/11/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INST MEIO AMB E REC HID DF  CPF/CNPJ: 08.915.353/0001-23 

Agência/Código do Beneficiário
100-012308-9

Data do Documento
03/10/2018 

Núm. do Documento
110804

Espécie Doc.
DV 

Aceite
N

Data de Processamento
03/10/2018 

Nosso Número
101106507058

Uso do Banco
Com Reg. Mod. 1 

Carteira
COB

Espécie
REAL

Quantidade Valor (=) Valor do Documento 
R$ 14.481,21

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
LANCAMENTO: 110804 - REQUERIMENTO: 13261387 - PROCESSO: 00391-
00009703/2018-48 - RECEITA: 3820 - LICENCA DE OPERACAO - 
AMBIENTAL - INFORMACOES ADICIONAIS: LOC - ATIVIDADE: COMERCIO 
ATACADISTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - FABRICACAO DE 
OBJETOS DE USO INDUSTRIAL - FABRICACAO DE IMPERMEABILIZANTES, 
SOLVENTES E PRODUTOS AFINS.

(-) Desconto/Abatimento

 

(+) Juros/Multa

 

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   CNPJ: 26.500.579/0001-45
CSG 8, LOTE 09, S/Nº
TAGUATINGA SUL BRASILIA DF 72035508

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista    

 

Autenticação Mecânica

 Boleto(1/1)
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Correspondência Eletrônica - 13434036

Data de Envio: 
  03/10/2018 15:23:13

De: 
  IBRAM/Gerência de Finança <gefin@ibram.df.gov.br>

Para:
    reineto@gmail.com

Assunto: 
  BOLETO IBRAM

Mensagem: 
  Caro (a) Interessado (a)

Encaminhamos em anexo, o boleto bancário referente ao preço publico conforme requerimento de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

FRANCISCO

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico do DF - IBRAM
Gerência de Finanças - GEFIN
(61) 3214-5664

Anexos:
    Boleto_13433311_110802.pdf
    Boleto_13433435_110803.pdf
    Boleto_13433772_110804.pdf
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Correspondência Eletrônica - 14253131

Data de Envio: 
  24/10/2018 14:08:13

De: 
  IBRAM/Assessoria de Consulta e Distribuição <adis@ibram.df.gov.br>

Para:
    leimar@prodesivo.com.br

Assunto: 
  BOLETOS LOC - IBRAM

Mensagem: 
  Prezado Interessado

Segue me anexo boletos referente ao processo de LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA.

Anexos:
    Boleto_13433311_110802.pdf
    Boleto_13433435_110803.pdf
    Boleto_13433772_110804.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Assessoria de Consulta e Distribuição

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS Brasília-DF, 21 de novembro de 2018

À DILAM V,

Considerando requerimento consulta prévia nº 13252164  , encaminhamos o presente
para análise do pleito requerido.

 

Atenciosamente,

Natália dos Anjos

Chefe - Adis/Sulam

Documento assinado eletronicamente por NATALIA BATISTA DOS ANJOS - Matr.1671728-7,
Chefe da Assessoria de Consulta e Distribuição, em 21/11/2018, às 14:38, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 15358523 código CRC= DEFC01F5.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00391-00009703/2018-48 Doc. SEI/GDF 15358523
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 22 de novembro de 2018

À DILAM V

Para conhecimento do despacho (15379161) ADIS

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES -
Matr.0037639-6, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 22/11/2018, às
17:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 15435293 código CRC= 76E8937B.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF

3214-5630

00391-00009703/2018-48 Doc. SEI/GDF 15435293
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A prodesivo
Brasília, 05 de dezembro de 2018.

Ao

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Superintendente de Licenciamento Ambiental

Ref: Processo 0039/-00009703/2018-48

Vimos, pelo presente ofício, solicitar uma reavaliação do nosso pleito, assunto do processo

em referência.

A Prodesivo Indústria e Comércio Ltda iniciou suas atividades em 1990, embalando e

distribuindo colas, impermeabilizantes, silicones e geotêxteis da Rhodia, destinados ao segmento

da Construção Civil.

No decorrer deste período a empresa cresceu, aumentou seu Mix e passou a atuar nos

estados de Soiás, Mato Srosso, Minas Serais, Bahia e Pará.

Atualmente, a Prodesivo almeja desenvolver novos produtos e alcançar outros mercados e

regiões.

1. Atualmente, as atividades realizadas pela Prodesivo são:

a - Envase de produtos à base de acetato de polivinila na forma de dispersão aquosa,

destinados a várias aplicações: impermeabilizantes e colas de uso geral para aplicações

em papel, papelão, tecido, madeira, pisos e aditivação de argamassas. As resinas são

compradas em containers de 1000 kg e envasadas em embalagens de: 500ml, 0,9L, 5L,

10L, 20L, SOL e 200L

b -Envase de produtos à base de resina acrílico-estirenado, na forma de dispersão aquosa,

destinados a várias aplicações: chapisco, impermeabilizantes, adesivos para gesso, isopor

www.prodesivo.com.br
E-mail: prodesivo{õ>p rodesivo.com.b r
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( prodesivo
e. plastificante para argamassa. As resinas são compradas em bombonas de 200 kg e

envasadas em embalagens de: 3,6kg, 18kg, 50kg e 200kg.

c-Industrialização de resinas à base de acetato de polivinila. Esse processo é realizado

para modificar o teor de sólidos e, assim, atender as diferentes demandas do mercado.

Nesse processo, as matérias-primas utilizadas são:

i. Agua

ii. Resinas Vinil i cãs

1. Homopolímeros

2. Copolímeros

iii. Resina Acrilico-estirenado

iv. Derivado de celulose

v. Alcalinizante

vi. Antiespumante

vii. Biocida

As fichas técnicas dos produtos se encontram no anexo I. Em média, são produzidos

mensalmente 30 toneladas de colas e impermeabilizantes à base de acetato de polivinila

e 5 toneladas de produtos à base de resinas acrílicas.

2. Edificamos um laboratório para realizar testes de controle de qualidade e para desenvolver

e testar novos produtos, conforme fotos no anexo II.

3. Roberto Castro Coutinho é o químico responsável, com registro no CRQ XII sob o n°

12200468. A indústria também é registrada, com n° de registro 002297, no mesmo CRQ,

conforme anexos III e IV.

4. Todos os resíduos gerados pela Prodesivo, como papelões, papéis e plásticos são destinados à

reciclagem, através da venda dos materiais à empresa Rio Campos Reciclagem, conforme

anexo V.

www.prodesivo.com.br
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5. Informamos também que pleiteamos junto a ADASA, outorga do direito de uso dos recursos

hídricos para captação de água subterrânea. Fornecemos todos os documentos exigidos e

estamos aguardando a expedição da outorga, conforme anexo VI.

6. Não são utilizados solventes orgânicos em nosso processo produtivo. Todos os produtos são à

base d'água.

7. Na oportunidade, registramos que temos plano de expandir o nosso portfólio, produzindo

tintas, massas corridas, texturas e graf iatos. Todos à base d'água.

ANEXO I - Boletins Técnicos das Matérias-Primas

ANEXO II - Laboratório

ANEXO III - Químico Responsável

ANEXO IV - Certificado de Registro da Prodesivo no CRQ

ANEXO V - Declaração da Empresa compradora dos materiais para reciclagem

ANEXO VI - Requerimento de Outorga da Adasa

ANEXO VII - Certificados de Registro da Marca Rhodopás no INPI

ANEXO VIII - Imagens da Linha de Produção

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos

Atencio.

Prodesivo Indústria e Comércio Ltda.,
Leimar Leitão de Assis - Diretor

www.prodesivo.com.br
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Anexo I
II - Resina vinílica
l - Homopolímero

OSWALDO CRUZ QUÍMICA

FORTCOLA 4033

ACETATO DE POLIVTNILA EM FORMA
DE DISPERSÃO AQUOSA*

Campo de aplicações e Propriedades:
Produto para aplicação em máquinas de transferência ou manualmente para diversos tipos
de embalagens. Utilizado em rotulagens de papel/papei, papel/papelão, papel/lata,
papel/tecido e madeira/madeira.

Especificações:
Aspecto do filme
Teor de sólidos
Viscosidade Brookfield RVT(f6/v20/25°C)
pH, 25°C
Densidade, 25°C
Resíduo, malha 150 #

Transparente e flexível
39,00-41,00%
6.000 - 9.000 cP
4,00-6,00
1,03- l,06 g/ml
0,030 %

Embalagem:
O produto é fornecido em barricas de fibra de 10 kg ou 50 kg e tambores de 200 kg,
forrados com saco de polietileno.

Armazenagem:
Evitar frio e calor excessivos. Manter a embalagem fechada para evitar a formação de
pele.

Validade: 01 (um) ano.

Obs.: As informações e sugestões contidas neste boletim são baseadas em dados dignos
de confiança, porém servem para orientação geral.

Rua Mônica Aparecida Moredo, 222 - Bonsucesso - CEP 07177-000 - Guarulhos - SP - Fone: •
wvwv.ocq.co m. b r
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Anexo I
II - Resina vinílica

2 - Copolímero

FORTCOLA 4251

Composição: Copolímero vinil-maleato em dispersão aquosa isenta de solventes.

OSWALDO CRUZ QUÍMICA

Propriedades:
Especificação:

Outras Propriedades:

Propriedades do Filme

Sólidos (%)
Viscosidade(F3/V20-25°C)m.Pa.s
pH
Densidade (g/cm3)

Aspecto

Superfície
Flexibilidade

49,0-51,0
1700-2100
4,0-5,0
1,03-1,07

Transparente e
flexível
Sem Pegajosidade
Macio

Aplicação: O Fortcola 4251 foi desenvolvido especialmente para melhorar a adesividade
das argamassas garantindo também propriedades impermeabilizante.

Embalagem: Fornecido em barricas de 50kg ou tambores de 200kg protegidos
internamente com saco de polietileno.

Armazenagem:
Evitar frio e calor excessivo e manter a embalagem fechada para evitar a formação de
cascas ou peles.
Deve-se evitar temperaturas abaixo de 5°C devido ser estocado em locais ventilados e
nunca sob ação solar.
A armazenagem do produto não deve ultrapassar 01 ano em sua embalagem
original.Consumidores que estejam interessados em armazenar o Fortcola 4251 em
tanques, devem consultar nosso departamento técnico a respeito.

Segurança: Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos
como, por exemplo, boa ventilação da área de trabalho, um bom cuidado preventivo da
pele e uso de luvas protetoras.

Observação: As indicações acima em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas
não pressupõem garantias jurídicas relativas a determinadas propriedades pois. inúmeras
influências podem ocorrer durante a manipulação e emprego de nossos produtos, não
eximem o cliente de reavaliar seus próprios ensaios e controles.

Rua Mônica Aparecida Moredo, 222 - Bonsucesso - CíP 07177-000 - Guarulhos - SP - Fone; (11) 2436.3682
www.ocq.eom.br
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Anexo I
III - Resina acrilico-

estirenado

OSWALDO CRUZ QUÍMICA

FORTCRYL 6045

Composição:
Copolímero acrílico-estirenado em dispersão aquosa.

Propriedades:
Especificação:

Outras Propriedades:

Sólidos (%)
Viscosidade Brook(F3/V20)cps
(25°C)
PH
Densidade (g/cm3)

Resíduo (malha 15 0) (%)

Propriedades do Filme Aspecto

Superfície
Resistência a Intempéries
Resistência a Água
Capacidade em ligar pigmentos

44,0 - 46,0
1.500-2.500

8,0 - 9,0
1,00-1,03

Máximo 0,010

Transparente
Flexível
Não Pegajosa
Boa
Boa
Otima

Aplicação:
O Fortcryl 6045 é empregado principalmente como ligante na fabricação de tintas látex,
texturizados, grafiatos e massa corrida.
Recentemente o desenvolvimento de dispersões de polímeros para produção de tintas
látex, texturizados e grafiatos a base de resinas sintéticas, direcionou-se por razões
diversas, para o emprego de ligantes de dureza média.
A principal razão para isso, deve-se ao fato de se solicitar recobrimentos menos sensíveis
à sujeira, com maior poder ligante para os pigmentos e cargas, e uma boa resistência ao
bloqueio.

O Fortcryl 6045 é totalmente compatível com os nossos espessantes associativos. Para
formulações de tintas látex, recomendamos a utilização do Fortcryl 1940 e do Fortcryl
1960.
Para desenvolvimento de tintas látex a base dos nossos produtos, apoios necessários e
sugestão de fórmulas, adaptação de matérias primas locais, e processo de aplicação e de
avaliação, favor consultar nosso departamento técnico.

Rua Mômca Aparecida Moredo, 222 - Bonsucesso - CEP 07177-000 - Guarulhos - SP - Fone: (11) 2436.3682
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OSWALDO CRUZ QUÍMICA

Segurança:
Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, como por
exemplo, uma boa ventilação da área de trabalho, um bom cuidado preventivo da pele e
uso de luvas protetoras.

Armazenagem:
O produto Fortcryl 6045 deve ser protegido de temperaturas abaixo de 5°C, devendo ser
estocado em locais ventilados e nunca sob ação solar.
A armazenagem do produto não deve ultrapassar 12 meses em sua embalagem original.
Consumidores que estejam interessados em armazenar o Fortcryl 6045 em tanques,
devem consultar nosso departamento técnico a respeito.

Observação:
As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não
pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas
influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego do nossos produtos, não
eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.
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OSWALDO CRUZ QUÍMICA

Anexo I
III - Resina acrilico-

estirenado

FORTCRYL 4600

Composição:
Copolímero acrílico-estirenado em dispersão aquosa isenta de plastificantes e solventes.

Propriedades:
Especificação:

Outras Propriedades:

Propriedades do Filme Seco Aspecto

Sólidos (%)
Viscosidade Brookfield (F6/V20-
25°C) cP
pH
Densidade (g/cm3)
Dureza ( Ciclos)

49,0-51,0
8000-15000

7,5-8,5
ca 1,05
l -5

Translúcido
Transparente
Flexível, pouca

Estabilidade ao envelhecimento
Estabilidade a luz solar

Boa
Boa

Aplicação:
O Fortcryl 4600 é indicado como modificador de sistemas hidráulicos especialmente em
misturas com cimento. O Fortcryl 4600 confere à mistura de areia/cimento e água uma excelente
fluidez, permitindo uma grande economia de água melhorando substancialmente a qualidade do
produto final.
Seu filme pode ser considerado semi-flexível e possui excelente resistência à água assim como
também uma boa estabilidade ao envelhecimento e à luz.
O Fortcryl 4600 tem baixa tendência de formação de espuma, no entanto, se houver necessidade
recomendamos o uso de um antiespumante apropriado em quantidades menores a 1%.
Para desenvolvimento de formulações/processos de aplicação a base de Fortcryl 4600, bem
como adaptação de matérias primas e processos de avaliação, favor entrar em contato com o
departamento técnico da Oswaldo Cruz Química

Segurança:
Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, como por exemplo, uma
boa ventilação da área de trabalho, um bom cuidado preventivo da pele e uso de luvas
protetoras.

Armazenagem:
O produto Fortcryl 4600 deve ser protegido de temperaturas baixas, devendo ser estocado em
locais ventilados e nunca sob ação solar.
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A armazenagem do produto não deve ultrapassar 12 meses em sua embalagem original.
Consumidores que estejam interessados em armazenar o Fortcryl 4600 em tanques, devem
consultar nosso departamento técnico a respeito.

Observação:
As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não
pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências
que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente
de realizar seus próprios ensaios e controles.

Rua Mônica Aparecida Moredo, 222 - Bonsucesso - CEP 07177-000 -Guarulhos- SP- Fone: 00 2436.3682
www.ocq.rom.br
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Akzo Nobel Chemicals A
Performance Additives

Anexo I
IV - Derivado de

celulose ikzoNobel

Product Information

BERMOCOLL® EBM 10 000

BERMOCOLL EBM 10 000 is a non-ionic. water
soluble cellulose etherwith enhanced enzyme
resistance. It improves the consistency, ;he stability,
and íhe water retention of water based products.

Specifications
BERMOCOLL EBM 10 000 is a high viscosity grade
of methyl ethyl hydroxyethyl cellulose.

Physical data

Appearance
Particle size
Water coníent
Salt content

whitish powde'
98 % < 500 pm
max 4 %
max 6 %

Characteristics of aqueous soiutions

pH (0,5 % solution) 5-7
Surface activity weak
Viscosity at 20°C
(Brookfield LV)
1 % soiution 10 000-15 000 mPa s

Applications
BERMOCOLL EBM 10 000 is used in látex paints
for efficiení thickening and siabilizing effects,
particuiarly when high storage viscosiiy combined
with low applicaíion viscosity is required. Norma!
dosage is 0.2 - 0.7 % calculated on the total paint
weighí.

BERMOCOLL EBM 10 000 is easily dispersed in
cold water of pH 7 or less.
BERMOCOLL EBM 10 000 can form lumps when
added to an alkaline liquid. To avoid this, it should
be added as a ready siock soluíion, as a slurry in
slight acid water or in an organic solvent, or as a
dry mix with oíher powder materiais.

The dissolving time after dispersion is influenced by
the water pH. Alkaline additives can be used to
speed up the dissolving process.

Safety instructions, Packaging and
Storage
Like many industrial processed powdery materiais,
cellulose ether dusts are combusíible and can
cause dust explosions. Dust formation must be
avoided or kept 10 a minimum. Care should be
íaken to preveni igniiion from heat, spark, open
flames or hot surface.
BERMOCOLL EBM 10 000 is packed in
polyethylene plastic bags.Net weight 20 kg. We
recommend empíying the bags from íhe botíom.
The empty bags can be recycled or burned. In
unopened bags, BERMOCOLL EBM 10 000 can be
stored for several years. In opened bags, the
moisture content of BERMOCOLL EBM 10 000 will
be influenced by the air humidity.

At the temperatures above 250°C (480°F), charring
of BERMOCOLL EBM 10 000 will occur. At high
xemperatures and in contact with an open flame,
BERMOCOLL EBM 10 000 will burn slowly with the
characterisíics of cellulose.

CCD2115

[ndustriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Switzerland
www.akzonobel.com/pa i^Bermocoll
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Carta solicitando reavaliação do pedido de licenciamento (16040157)         SEI 00391-00009703/2018-48 / pg. 63



SYCO?

SYCO Indústria QUÍMICA LTDA.

; Rua Solimoes, 550 - Campanário
i Diadema - SP- CEP: 09930-570
: Telefone: (11) 414&-1314
i Emergência: 0800-707-7022
! (SOS COTEC - SUATRANS)

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque

LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.

Nome comercial:
SYCO 095

Número de risco: 60

Número da ONU: 1760
Classe ou subclasse de risco: %
Descrição da classe ou
subclasse de risco: Substâncias
corrosivas
Grupo de embalagem: II

| Aspecto: Liquido incolor. Inodoro. Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto da subclasse 1 4 do
grupo de compatibilidade S), substâncias auto-reagentes com nsco subsidiário de explosivo n
peróxidos orgânicos com risco subsidiário de explosivo, ácidos, alumínio, bronze e latão

EPI de uso exclusivo da equipe de atendranto a emergência:

Luvas de segurança. Óculos de segurança ou máscara facial, vestuário protetor adequado, avental
de manga comprida e botas de borracha, se houver possibilidade de contato com o produto Em
caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção
respiratória com filtro contra vapores e névoas.
"O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735"

_Fogo: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos
como monóxido e dióxido de carbono.
Provoca queimadura severa a pele com dor. formação de bolhas e descamaçâo e danos aos olhos
com queimadura, lacrimejamento, dor e possibilidade de lesões irreversíveis. Pode provocar
irritação das vias respiratórias com tosse e espirros. A ingestão pode provocar imtacâo do aparelho
digestivo. pH: 12.5.

Meio Ambiente: Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade. O produto apresenta persistência e não é
considerado rapidamente degradável Não é esperado potencial bioacumulatjvo em organismos
aquáticos. Devido ao caráter básico do produto, pode causar alterações nos compartimentos
ambientais, provocando danos aos organismos. Solúvel em água Densidade.relatrva. 1,47.

EM CASO DE ALGENTE

j vazamento: Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de, no mínimo, 50 metros. Não toque nos
recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de protecâo
adequadas. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Utilize barreiras naturais ou de
contenção de derrame. Utilize névoa d'água ou espuma supressora de vapor para reduzir a
dispersão dos vapores. S

Fogo: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Não fume. Contêineres e" tanques
envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Não permita a entrada da água
nos recipientes. Meios de extinção apropriados : Compatível com pó químico seco. espuma .?
resistente ao álcool, neblina cfágua ou dióxido de carbono (COz). Não recomendados . Jatos
d'água deforma direta.

Poluição: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. O material proveniente do
combate ao fogo pode causar poluição e deve ser contido. O produto remanescente deve ser
adsorvido com areia, terra seca ou outro material não combustível, acondicionado em recipientes
apropriados e removido para local seguro.

Envolvimento Solicite atenção medica de emergência. Inalação - Remova a vitima para local ventilado e a
i de pessoas: mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contato com a pele - Em

caso de contato com a pele (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Contato com os olhos - Enxâgue
imediatamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as,
se for fácil e enxágue novamente. Ingestão - Não induza o vómito. Lave a boca da vitima com
água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente.

j Informações ao Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve
! médico: compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos,

metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com o produto não friccione o
local atingido

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope para transporte.

'

Anexo I
V - Alcalinizante
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Anexo I

VI - Antiespumante

miza
QUÍmJCã naiavos para múltiplas finalidades

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
-FISPQ

1) Identificação do produto e da empresa
Nome do produto: OT / OTP- 630/631/632/633/650/651/655/409/5030/5040 BASE ÁGUA
Nome da empresa: OTIMIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
Endereço: Rua António Rodrigues Filho, 89, Jardim Aeroporto, Guarulhos, SP, CEP 07170-350
Telefone da empresa: 55 2303-1350
Vendas e Assistência Técnica:
Tel: 55 11 2303-1350www.otimizaquimica.com.br
Telefone de emergências (Acidente/Saúde): 55 1 1 2303-1350

2) Identificação de perigos _
Classificação da substância ou mistura: Produto químico não classificado como perigoso de
acordo com ABNTNBR 14725-2
Recomendações de precaução: Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
Outras informações: Não classificado como produto perigoso pela ONU.

3) Composição e informações sobre os ingredientes
Preparado: Antiespumante para sistemas aquosos.
Natureza química: Emulsão aquosa de polímero antiespumante
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.
Nome químico ou genérico: Produto não perigoso.
Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo:
±0%
Classificação e rotulagem de perigo dos ingredientes que contribuem para o perigo: Substâncias
que apresentam risco para o meio ambiente.
Registro no Chemical Abstract Service (N° CAS) dos principais ingredientes:

COMPONENTES % CAS N°
N/A

4) Medidas de primeiros-socorros _

Inalação: Não deve causar problemas.
Contato com a pele: Lavar com água corrente.
Contato com os olhos: Lavar com água por 15 minutos, no mínimo.
Ingestão: Induzir o vómito, se grande quantidade foi consumida.

Nome do produto: OT / OTP- 630/63 1/632/633/650/65 1/655/409/5030/5040 BASE ÁGUA
Data da última revisão: 27.02.15 Rev.02
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
-FISPQ

5) Medidas de combate a incêndio

Meio de extinção apropriados: Produto não inflamável
Meios de extinção não apropriados: Nenhum. Utilizar os meios adequados.
Perigos específicos: Nenhum
Métodos especiais: Arrefecer com água pulverizada os recipientes expostos ao calor.
Proteção dos bombeiros: Se houver alguma irritação, utilizar máscara contra vapores
orgânicos. Os produtos de decomposição são fumos tóxicos, NO, CO e CO2.

6) Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais:
Remoção de fontes de ignição: Em caso de vazamento, endireitar as embalagens danificadas (o
lado da fuga virado para cima) para parar o derramamento e afastar para local longe do fogo,
caso não exista perigo.
Controle de poeira: Óculos de proteção.
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Máscara contra vapores
orgânicos, óculos de proteção e luva de PVC.

Precauções ao meio ambiente:
Sistemas de alarme: Barreira para conter o vazamento.
Métodos para limpeza.
Disposição: O produto pode ser recolhido com o uso de areia.

7) Manuseio e armazenamento :

Manuseio: Seguir Medidas técnicas.
Prevenção de incêndio e explosão: Não necessária. Manter o produto longe de fontes de calor
e chamas vivas e em local fresco e arejado.
Precauções para manuseio seguro: Basta seguir as normas de proteção em manuseio de
produtos químicos.
Orientações para manuseio seguro: Não misturar com ácidos fortes e matérias oxidantes.
Armazenamento:
Medidas técnicas apropriadas. Não necessita de medidas técnicas específicas ou particulares.

Condições de armazenamento:
Adequadas: Estável por pelo menos 12 meses , nas condições normais de armazenagem.
A evitar: Utilização de lotes mais novos em detrimento de outros mais antigos.
De sinalização de risco:
Produtos e materiais incompatíveis: Ácidos fortes e matérias oxidantes.

Materiais seguros para embalagens:
Recomendadas: Contêiner de plástico, e bombonas de plástico.

Nome do produto: OT / OTP- 630/631/632/633/650/651/655/409/5030/5040 BASE ÁGUA
Data da última revisão: 27-02.15 Rev.02
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
8) Controle de exposição e proteção individual.
Equipamentos de proteção individual apropriado.
Proteção respiratória: Máscara contra vapores orgânicos.
Proteção nas mãos: Luvas de PVC.
Proteção nos olhos: Óculos panorâmicos.
9) Propriedades físico-químicas:
-Estado físico: Líquido.
-Forma: Emulsão.
-Cor: Branco.
-Odor: Leve.
-Limite de odor: Não disponível
-pH: Não efetuado. O tratamento independe deste fator.
-Ponto de fulgor: Não Aplicável
-Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não disponível.
-Ponto de ebulição inicial: > 98°C
-Faixa de temperatura de ebulição: > 98°C
-Taxa de evaporação: Não disponível
-Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível
-Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Não disponível
-Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Não disponível
-Pressão de vapor: Não aplicável
-Densidade de vapor: Não aplicável
-Densidade a 25°C: 0,95 - LOS g/cm3

-Solubilidade(s): Emulsionável
-Coeficiente de partição — n-octanol/água: Não disponível
-Temperatura de autoignição: Não disponível
-Temperatura de decomposição: Não disponível
-Viscosidade: Máx. 2500 cPs (Brookfield mod. RVT, h.4, vel.20 rpm)

10) Estabilidade e reatividade
Condições específicas.
Instabilidade: Produto estável
Reações perigosas: Não apresenta
Condições a evitar: Não apresenta
Materiais ou substâncias incompatíveis: Matérias oxidantes e ácidos fortes
Produtos perigosos da decomposição: Fumos tóxicos de NO, CO e CO2.

11) Informações toxicológicas.
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição.
Toxicidade aguda: Não classificado
Corrosão/irritação da pele: Não classificado
Lesões oculares graves/irritação ocular: Não classificado
Sensibilização respiratória ou à pele: Não classificado
Mutagenicidade em células germinativas: Não classificado
Carcinogenicidade: Não classificado
Toxicidade à reprodução: Não classificado
Toxicidade para órgãos-aívo específicos — exposição única: Não classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não classificado
Perigo por aspiração: Não classificado
Outras informações: Nenhum quando o produto é processado, armazenado e aplicado
corretamente.
Nome do produto: OT/ OTP- 630/631/632/633/650/651/655/409/5030/5040 BASE ÁGUA Data da úl t ima revisão: 27.02.15
Rev.02
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12) Informações ecológicas.
Ecotoxicidade: Não classificado
Persistência e degradabilidade: Não classificado
Potencial bioacumulativo: Não disponível
Mobilidade no solo: Não disponível
Outros efeitos adversos: Não disponível

13) Considerações sobre tratamento e disposição.
Métodos recomendados para destinação final
-Produto: Deverá ser enviado para a incineração ou aterro sanitário de acordo com a legislação
local vigente.
-Embalagem usada: Enviar para a incineração ou recuperação de acordo com a legislação local
vigente.

14) Informações sobre transporte.
O transporte do material deve ser acompanhado pela ficha de emergência:
N° da ONU — Não classificado como perigoso para transporte
Nome adequado para embarque — Não classificado como perigoso para transporte
N° de Risco: n/d
Classe de Risco-n/d
Grupo de Embalagem - n/d
Precauções especiais no transporte - Não transportar com alimentos e acondicionar o produto
sem
risco de vazamento e aumento de temperatura.

15) Regulamentações.

Material Safety Data Sheet- Otimiza Química;
NR 15 - Portaria 3214 - Segurança e Medicina no Trabalho;
Hazardous Chemical data- NFPA 1991;
Merck Index 1993;
MT - Decreto 96044 / 88 resolução ANTT 420/04;
Manual de autoproteção para manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos -
Ministério do Trabalho (2006 - 8a Edição).

Saúde Inflamabilidade Riscos Físicos Instabilidade
NFPA 1 O O
HMIS 1 O O
CÓDIGOS: 4 - EXTREMO 3 - ALTO 2- MODERADO 1 - LEVE O - SEM RISCOS
" Classificação e informações absorvida da MSDS do mesmo produto da Matriz dos EUA, onde utiliza a norma NFPA e
HMIS como fonte.

16) Outras informações.

O produto série OT não contém benzeno e nenhuma substância cancerígena humana, suspeita
ou confirmada, de acordo com o ACGIH.
As informações contidas nesta FISPQ são as que julgamos suficientes até a data de emissão para
que o produto seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação
regulamentadora de segurança. Caso seja posteriormente revisada, novas informações serão
enviadas.
Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja
sempre utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos
agressores oriundos do processo operacional ou dele resultantes.
Preparado conforme NBR 14725.

Nome do produto: OT / OTP- 630/631/632/633/650/651/655/409/5030/5040 BASE ÁGUA
Data da úl t ima revisão: 27.02. ] 5 Rev 02
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Anexo I
VII - Biocida

c
Alcolina

BC 5051 AT

Bactericida para Tinta

CARACTERÍSTICAS

É um excelente bactericida utilizado na preservação das tintas, possui um amplo espectro contra diversos
tipos de micro-organismos. Quimicamente trata-se de uma sinergia entre isotiazolona e formaldeído.

Aspecto: Líquido límpido
Cor: Incolor a Levemente Verde
pH (puro, 255C): 2,0-5,0
Densidade (25SC): 1,000-1,150 g/cm3

Embalagem: Bombonas Plásticas de 200 kg/ 50 kg / Container 1.000 kg.

APLICAÇÃO E DOSAGEM

Pode ser aplicado em tintas de base aquosa, vernizes, adesivos, emulsões (polímeros), onde a proteção
contra bactérias é requerida principalmente no estado úmido.
A dosagem dependerá do produto a ser preservado, das necessidades de processos e do local em que será
exposto. O nível preciso requerido para uma formulação específica poderá ser determinado com testes
específicos de campo.

ESTOCAGEM E MANUSEIO

Devera ser estocado em local coberto e arejado, longe de fontes de calor, as embalagens devem ser
mantidas sempre fechadas para evitar qualquer tipo de contaminação. No manuseio usar óculos de
proteção, Avental, Respirador com Filtro para gases, Luva Nitrílica ou PVC e Botina de Segurança.

Obs.: Para obter mais informações, consultar a Ficha de Emergência e a Ficha de Informações de
Segurança ao Produto (FISPQ). Estas informações têm por objetivo orientar quanto ao uso de nossos
produtos, Isentando a Alcolina de responsabilidade pelo uso /«correio.

DATA REVISÃO:

DATA IMPRESSÃO:

! 3/6/2014
| 10/5/2017

wwwalcolína.com.br

l í) A

O
Alcolina

Roa. Paietrans. n' 400, Distrito industrial
Cravinhos / SP - Cep. 14.140.000

116) 3951.5080
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Anexo II
Laboratório
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Anexo III
Químico Responsável

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO

DISTRITO FEDERAL - GOIÁS - TOCANTINS

Certificado de Anotação de Função Técnica
Certificamos que a empresa Prodesivo Indústria e Comércio Ltda está

registrada neste Conselho Regional de Química sob o n9 002297 Processo n9 0247/06 de acordo com

o Artigo 27, da Lei n9 2.800, de 18/06/1956, combinado com o Artigo l9 da Lei n9 6.839, de 30/10/1980, tendo como Responsável

Técnico O(a) Profissional Roberto Castro Coutinho / Químico Industrial (Química Tecnológica)

Registrado(a) no CRQ XII, sob o n9 12200468

de "Anotação de Função Técnica" n9 000373/2011

Obs.: o presente certificado terá validade até 31/12/2018

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0109000000003732011620180BO!1Í>

- Processo n9 0319/10 conforme registro

Goiânia, l dc agosto de 2018.

Vá lidador
Au t ent iça Luciano Figueiredo de Se

Presidente do CRQ - XII Região

-•
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Anexo IV
Certificado de registro

da Prodesivo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
CONSELHO REGIONAL PE QU

JURISDIÇÃO ^1

CERTIFICADO DE REGISTRO

0247/06

... xn REGIÃO
iíis e Tocantins

CERTIFICAMOS que a Firma PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

g c ri i a ri a a CSG 08 Lt. 09 - Taguatinga Sul C I D A D E / M U N I C Í P I O '

ESTADO _fil com estabelecimento de Industria

e x p l o r a n d o o ramo de Reembalaaetn de produtos da área da construção civil

situada a._._í MESMO

com atividade química em INDÚSTRJA-QUlMICA está registrada neste

Conselho Regional de Química sob o número ac ima, de acordo com a Let n° 2.800 de 18 de Junho de 1956
IHIIlIlIlIiniElllIlEIIIilllllllllDlMIUIlí

Goiânia, 10 de agosto de20 H

Scanned by CamScanner
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Anexo V
Declaração da empresa de

reciclagem Rio Campos

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que recolho da

Prodesivo Indústria e Comércio LTDA., CNPJ

26.5000.579/0001-45, localizada na CSG 8, lote 9,

Taguatinga Sul, Brasília-DF, todo o seu material de descarte,

para fins de reciclagem.

Brasília, 28 de novembro de 2018

xeciclagem Rio Campos Ltda.

Endereço: Ql 06, Lotes 36/37 e 38

CNPJ: 04.113.263/0001-68
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Anexo VI

Requerimento de
outorga na

Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

ANEXO II
Requerimento de Outorga do Direito de Uso de Água Subterrânea

01 -REQUERIMENTO

/ cwi:26 •%&•
vem requerer junto à ADASA: OQ Outorga de direito de uso de recursos hídricos; ( ) Outorga prévia; ( ) Registro; ( )
Modificação da Outorga; ( ) Renovação da Outorga; ( ) Transferência da Outorga; ( ) Suspensão/Revogação da
Outorga, conforme as especificações abaixo e de acordo com o disposto nas Leis Distritais n.° 3.365 de 16/06/04 e n.° 2.725 de
1 3/06/01, e na RcsoluçSo ADASA N." 350 de 23 de junho de 2006.

02 - DADOS CADASTRAIS
Endereço do Empreendimento: £ 5Cf & t (jO t£. £{
R.A./Núcleo Rural: TVgu «vK P *-j'A. CEP: 1Z, C3S-3J8
Nome do Contato: íeintkí Léiíff* de. /4silS l Telefone(s)fc<) 3356 -CO6O -ou. <m3£-/í&£,
Endereço de correspondência: C. -S"&, & i t& Ê 3
Endereço de e-mail: te/mH £ U Plux)eZ< "O .WH-bC.

CEP: }Z.O3S~SCr8

03 - DADOS DO POÇO

Tipo de Captação: ( ) Poço Tubular

Vazão: Vpt? *v*/j>,'ft

Coordenadas: (5^ S2' &}

(» Poço Manual

Nível Estático: £, #0

i".5k ^oíí t^Vl

Área atendida pela CAESB:

Nível Dinâmico: t <íc m

Em Operação desde: Oá

(X) Sim

Profundidade: &^

( )Não

O m

i f 3 i ̂ à
04 - DESCRIÇÃO DAS FINALIDADES

- ABASTECIMENTO HUMANO
\ População: hab. | Consumo diário por habitante: l/dia | Tota

-CRIAÇÃO DE ANIMAIS
Cri

Espécie:

Quantidade: unid

jcão 1

Consumo: I/dia

Espécie:

Quantidade:

Criação 2

unid j Consumo: [/dia

TOTAL (l/dia)

-IRRIGAÇÃO
frrieacão f

Cultura:
Área: ha

-INDÚSTRIA
Pré*

Produto: CcÍÂ « 4 MC. o
Produção: TON/dú

- OUTRAS FINALIDADES

Consumo:

loção l

[/dia

Ir cação 2
Cultura:
Área:

r,/í<fr*-*à-
1 Consumo:;*

Demonstrativo de cálculo das necessidades de agi
utilizada a água £//ftf*g-fa\ Jy^ CCtíc\

O» U*

ha | Consumo: l/dia

TOTAL (l/dia)

PrndurSo 2
Produto:
Produção: Consumo:

TOTAL (l/dia)

5-000

ia e fluxograma simplificado do processo indicando as fases em que é

Soma das demandas necessárias para atendimento das finalidades acima especificadas . L:. ' [>

05 - DADOS DA CAPTAÇÃO

TOTAL (l/dia)

J.,000

DEMANDA TOTAL (l/dia)

^-cco
Mês
Vazão (l/dia) (')
Tempo (h/dia)
Período (dia/mês)

JAN
"ÍSCK

v
20

FEV
•iooo

-4
Ã3

MAR
Vote

V
30

ABR
(faoe

y
zo

MAI
VOO

V
£»

JUN
Vaco
V
£0

JUL
VO»

V
ao

AGO
vax>
v

2»

SET
tau

v
&0

OUT
v<ax
</
á»

NOV
vtxz>
v
í»

DEZ
«a»v
so

06 - DOCUMENTAÇÃO GERAL (FOTOCÓPIA): Atenção! Em se tratando de procuração, autenticar em cartório.
' • Pessoa Física - CPF, Identidade / Pessoa Jurídica - CNPJ, Contrato Social, Estatuto da Empresa;
• • Cópia do documento de posse ou de cessão de uso da área onde se instalará a captação;

• Descrição geral das estruluras de captaçUo / Croqui do local / Anexo Fotográfico.
• • Análise fisíca-qufmica e bacteriológica da água do poço conforme consta na ResoIuçSo/ADASA N". 350, de 23 de junho de 2006.

• Perfil Construtivo/Litológico, Ensaio de Bombeamento do(s) poço(s) e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
O2S; >4s informações relacionadas acima deverão ser adaptadas de acordo com o tipo de empreendimento, podendo o requerente

acrescentar outras, julgadas imponentes, para análise do processo.

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da Lei.

(Assinatura do Requerente ou de-s«rfÇ5p?esentante Legal)
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llmo.Sr. Diretor de Outorga da ADASA.

Ref. Ao Protocolo do Processo n°. 00197.00004528/2018-25

Prezado Senhor,

A empresa Prodesivo Indústria e Comércio Ltda., vem por meio deste solicitar
apensa dos documentos fotográficos do poço tipo cisterna e instalação do
hidrômetro no processo ADASA °, 00197.00004528/2018-26, conforme norteia o
requerimento de outorga, buscando complementação do processo e sanar as
exigências.

- Fotos da cisternas e instalação do Hidrômetro..

Diante do exposto, o requerente solicita de V.S", as considerações devidas
ao processo de outorga em curso na ADASA.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília - DF, 14 de novembro de 2018.

Prodesivo Ind.
Admir Braz So
Geólogo: Autor do

.

' 3 A
M. _
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Anexo VII
Certificado de registro da
marca Rhodopas no INPI

Certificado de registro de marca

Processo n°: 908038631

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo,
certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

Data de depósito: 29/07/2014
Data da concessão: 17/01 /2017

Fim da vigência: 17/01/2027

Titular: PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [BR/DF]
CNPJ: 26500579000145

Endereço: CSG 08 LOTE 09 S/N TAGUATINGA SUL, 72035-508, Taguatinga,
DISTRITO FEDERAL, BRASIL

Apresentação:
Natureza:

Mista
Marca de Produto

CFE(4): 26.5.16, 26.11.3, 26.11.9 e 26.13.25
NCL(10): 19

Especificação: Betuminosos (Produtos -) para construção; Canos para drenagem,
não metálicos: Encanamentos não metálicos de água: Geotêxteis;
Materiais de construção, não metálicos; Revestimentos não metálicos
para construção; Revestimentos não metálicos para construção;
Revestimentos não metálicos para paredes e muros; Revestimentos
não metálicos para paredes, para construção; Dreno para construção;

H PI Assinado digitalmenle pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em09/02/2017
Aprovado por ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ - Matricula 0449457
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo n°: 908038631

Rio de Janeiro, 17/01/2017

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteçao conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos [l, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei n° 9,279, de 14 de maio de 1996.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo n°: 908038356

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo,
certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

Data de depósito: 29/07/2014
Data da concessão: 17/01/2017

Fim da vigência: 17/01/2027

Titular: PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [BR/DF]
CNPJ: 26500579000145

Endereço: CSG 08 LOTE 09 S/N TAGUATINGA SUL, 72035-508, Taguatinga,
DISTRITO FEDERAL, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Serviço

CFE(4): 26.5.16, 26.11.3, 26.11.9 e 26.13.25
NCL(10): 35

Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção não
metálicos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de
materiais de construção não metálicos - [Assessoria em]; Comércio
(através de qualquer meio) de materiais de construção não metálicos;
Comércio (através de qualquer meio) de matérias para calafetar,
vedar e isolar - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer
meio) de matérias para calafetar, vedar e isolar - [Assessoria em];
Comércio (através de qualquer meio) de matérias para calafetar,
vedar e isolar; Comércio (através de qualquer meio) de matérias
tintoriais - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de
matérias tintoriais - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer
meio) de matérias tintoriais; Comércio (através de qualquer meio) de
resinas artificiais não processadas - [Consultoria em]; Comércio

Assinado digitalmenle pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em09/02/2017
Aprovado por ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ - Matrícula 0449457
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo n°: 908038356

(através de qualquer meio) de resinas artificiais não processadas -
[Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de resinas
artificiais não processadas; Comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à indústria - [Consultoria em];
Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas
destinadas à indústria - [Assessoria em]; Comércio (através de
qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à indústria;
Comércio (através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas -
[Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de tintas,
vernizes, lacas - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer
meio) de tintas, vernizes, lacas; Representação comercial -
[Consultoria em]; Representação comercial - [Assessoria em];
Representação comercial; Serviços de gestão de negócios para
projetos de construção - [Consultoria em]; Serviços de gestão de
negócios para projetos de construção - [Assessoria em); Serviços de
gestão de negócios para projetos de construção;

Riode Janeiro, 17/01/2017

André Luís Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteção conferida pelo pref o limite o disposto no art. 124. ii II. VI, VIII, XVIII e XXI. da Lei n= 9.279. de 14 de maio de 1996.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo n°: 908038984

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo,
certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

Data de depósito: 29/07/2014
Data da concessão: 17/01 /2017

Fim da vigência: 17/01/2027

Titular: PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [BR/DF]
CNPJ: 26500579000145

Endereço: CSG 08 LOTE 09 S/N TAGUATINGA SUL, 72035-508, Taguatinga,
DISTRITO FEDERAL, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto

CFE(4): 26.5.16, 26.11.3, 26.11.9 e26.13.25
NCL(10): 17

Especificação: Artificiais (Resinas -) [produtos semi-acabados]; Calafetar
(Composições para -); Isolamento de construções contra umidade
(Substâncias para -); Isolantes (Materiais -); Isolantes (Tintas -);
Isolantes (Vernizes -); Resinas artificiais [produtos semi-acabados];
Resinas sintéticas [produtos semi-acabados]: Tintas isolantes;
Umidade (Substâncias para isolamento de construções contra -);
Vazamentos (Composições químicas para reparar -); Fluido destinado
exclusivamente para calafetar e vedar;

Assinado d igualmente pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em09/02/2017
Aprovado por ANDRÉ LUÍS BALLOLISSIER ANCORA DA LUZ - Malrícula 0449457
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Secretaria Geral

Central de Atendimento ao Cidadão

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SEGER/CAC Brasília-DF, 07 de dezembro de 2018

À DILAM - V,

Encaminho processo após protocolo do documento (Nº 16040157) no dia 07/12/2018.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO BITENCOURT SILVA - Matr. 0197886-1,
Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 07/12/2018, às 11:27, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 16040551 código CRC= 88D4F82E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF

 

00391-00009703/2018-48 Doc. SEI/GDF 16040551
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento V

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 139/2018 -
 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V

 

 

PROCESSO N°: 00391-00009703/2018-48

TIPO DE LICENÇA: Licença Ambiental Simplificada - LAS

TIPO DE ATIVIDADE: Indústria Química

INTERESSADO: PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 26.500.579/0001-45

ENDEREÇO: Quadra CSG 08, Lotes 2 e 9, Taguatinga/DF. 

TELEFONE: 3356-0060

CEP: 72.0355-08

E-MAIL: leimar@prodesivo.com.br

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 15°52'18.59"S  48° 2'20.43"O

   

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de manifestação quanto ao requerimento de reavaliação solicitado pelo
interessado referente às a vidades de produção e envase de produtos à base de acetato de polivinila
(PVA), envase de produtos à base de resina acrílico-es renado e industrialização de resinas à base de
acetato de polivinila (16040157). É oportuno mencionar que o interessado já teve uma manifestação
técnica deste IBRAM favorável à necessidade de licenciamento ambiental para as a vidades de "
fabricação de adi vos de uso industrial, de impermeabilizantes, solventes e produtos afins"
(15379161). O interessado protocolou o requerimento  de Licença de Operação Corre va - LOC para a
a vidade de indústria de fabricação de cola, impermeabilizantes, ntas e massa corrida, datado de
05/05/2016,(13261387). Considerando o elevado valor gerado para pagamento de preço de análise
ambiental e a apresentação de fatos novos em relação a operação do empreendimento, o interessado
não efetuou o pagamento dos boletos (13433311, 13433435 e 13433772) e solicitou nova análise pela
área técnica competente.

 

2.  LOCALIZAÇÃO E ZONEAMENTO AMBIENTAL

O empreendimento está localizado na Quadra CSG 08, Lotes 2 e 9, Tagua nga Sul,
Brasília - DF.

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT
(Lei Complementar n° 803, de 25/04/2009), atualizado pela Lei Complementar nº 854, de 15 de
outubro de 2012, a área está inserida na Zona Urbana Consolidada. 

Segundo o Mapa Ambiental do Distrito Federal, o empreendimento está inserido na ARIE
JK , próximo do Parque Ecológico Boca da Mata (aproximadamente 250 metros) e do Parque Ecológico
e Vivencial do Riacho Fundo (aproximadamente 400 metros). 

De acordo com o Mapa Hidrográfico do Distrito Federal, a área em questão está
inserida na Região Hidrográfica do Paraná, Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá e Unidade Hidrográfica
do Riacho Fundo.

 

Imagem 01 - Localização do empreendimento. Fonte: https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa
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3. DOS ASPECTOS LEGAIS

Seguem os dispositivos legais, relativos à questão:

Lei Federal nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Polí ca Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;

Lei Federal nº 12.305/2010 - Ins tui a Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências;

Lei Federal nº 9.605/1998 - Dispõe sobre sanções penais e administra vas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

Decreto Federal nº 99.274/1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respec vamente sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Polí ca Nacional de Meio Ambiente, e dá
outras providências;

Lei Orgânica do Distrito Federal/1993 e suas alterações;

Lei Distrital nº 3.651/2005 - Dispõe sobre a coleta, des nação final e reu lização de
embalagens, garrafas plásticas e pneumáticos;

Lei Distrital nº 41/1989 - Dispõe sobre a Polí ca Ambiental do Distrito Federal e dá outras
providências;

Lei Distrital nº 5.418/2014 - Dispõe sobre a Polí ca Distrital de Resíduos Sólidos e dá outras
providências;

Lei Complementar nº 803/2009 - Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial
do Distrito Federal - PDOT e dá outras providências;

Lei Complementar nº 854/2012 - Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009,
que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT e
dá outras providências;

Decreto Distrital nº 12.960/1990 - Aprova o regulamento da Lei nº 41, de 13 de setembro de
1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, e dá outras providências;

Decreto Distrital nº 18.328/1997 - Altera o Decreto nº 5.631, de 27 de novembro de 1990, que
aprova o novo Regulamento para Instalações Prediais de Esgotos Sanitários no Distrito Federal,
e dá outras providências;

Resolução CONAMA nº 237/1997 - Dispõe sobre as diretrizes para o licenciamento ambiental;

Resolução CONAMA n° 313/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
industriais;

Resolução CONAMA nº 381/2001 - Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de
licenciamento;

Resolução CONAM/DF n° 01/2018, de  30 de janeiro de 2018  - Define parâmetros e
procedimentos para o Licenciamento Ambiental Simplificado no âmbito do Distrito Federal.

Instrução Norma va nº 94/2014 - Dispõe sobre o rol de documentos básicos que devem ser
apresentados para iniciar as análises técnicas rela vas ao requerimento de licenciamento
ambiental no âmbito do IBRAM;

Instrução Norma va nº 114/2014 - Dispõe sobre o Cadastro de Empresas e Profissionais
Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental do Ins tuto Brasília Ambiental (IBRAM) e dá
outras providências;

Instrução Norma va n° 01/2019 - Estabelece a vinculação do processo de licenciamento
ambiental ao Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE) nos termos do Decreto nº
36.948, de 04 de dezembro de 2015;

NBR 10.004:2004 – Resíduos Sólidos - Classificação;

NBR 12.235:1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento;

NBR 11.174:1990 – Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes.

 

4. DO HISTÓRICO

Após o requerimento de Consulta Prévia (Processo SEI nº 00391-00009703/2018-48 -
 13252164), constam nos autos os seguintes documentos:

Alvará de Funcionamento n.º 00602/2006, emi do pela Administração Regional de Tagua nga
em 23/05/2006, válido por tempo indeterminado; 

Cópia da carteira de iden dade profissional de Ká a Bolina Carrião, contadora, registro DF-
018471/0-3;

Ficha CNPJ;

Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - DIF;

14ª Alteração do contrato social da empresa, de 23/03/2011;

Contrato Social da empresa, de 23/03/2011;

Procuração em nome de Marco Aurélio Torres Gomes de Sá, de 22/05/2014;

Substabelecimento de Procuração em nome de Alexandre Pereira Pedroza, de 26/05/2014;

Memorial de Descritivo Simplificado do empreendimento, de 08/09/1994;

Parecer Técnico n.º 55/2016 - GPREV/SULAM/IBRAM, de 19/12/2018. Referente a Consulta
Prévia, informando que quanto à a vidade de fabricação de adi vos de uso industrial, de
impermeabilizantes, solventes e produtos afins, é necessário o licenciamento ambiental;

Carta s/n, Prodesivo Indústria e Comércio LTDA, solicitando  reconsideração do pedido de
licenciamento ambiental, de 22/06/2016;

Manifestação n.º 200.000.074/2016 - PROJU/IBRAM, de 12/09/2016 em que informa que a guia
de recolhimento da taxa de análise do processo de licenciamento deve ser emitida considerando
a norma vigente na época do pedido de licenciamento ambiental;

Requerimento de declaração de análise, de 29/08/2016;

Procuração em nome Reinerio Leão Padilha Neto, de 02/05/2016;

Formulário para Emissão de Boleto Bancário para a a vidade de Fabricação de ntas, esmaltes,
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lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes para Licença de Operação Corre va,
de  05/05/2016, juntamente com o requerimento de Licenciamento e Autorização Ambiental e o
boleto (não pago) (13261387);

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM/ADIS, de 03/10/2018, informando sobre a necessidade
de LOC (13261501);

Boleto gerado para a a vidade de Fabricação de ntas, esmaltes, lacas, vernizes,
impermeabilizantes, solventes e secantes para Licença de Operação Corre va
(13433311, 13433435 e 13433772);

E-mail encaminhando os boletos de pagamento (13434036) e (14253131);

Parecer Técnico n.º 55/2016 - GPREV/SULAM/IBRAM, de 19/12/2018. (15379161);

Carta s/n, Prodesivo Indústria e Comércio LTDA., solicitando a reavaliação do pedido de
licenciamento ambiental (16040157), de 07/12/2018.
�

5. VISTORIA TÉCNICA

 

Durante vistoria realizada no empreendimento, no dia 18/12/2018, constatou-se o
seguinte:

O acesso ao estabelecimento foi realizado pela via DF-001, próximo a fábrica da Coca Cola;

O estabelecimento está localizado em área com vocação industrial e comercial. A região é
atendida pelos serviços públicos básicos (abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de
resíduos sólidos comuns e energia elétrica);

As a vidades desenvolvidas no empreendimento compreendem basicamente o fracionamento,
fabricação (mistura de adi vos) e envase de cola e o comércio atacadista de produtos aplicados
na construção civil como impermeabilizantes, silicones, geotêxteis, ntas, argamassa, entre
outros, os quais encontram-se armazenados no empreendimento. As referidas a vidades são
desempenhadas em (03) três grandes galpões com uma área em comum;

A produção de cola consiste em adicionar derivado de celulose  e outros adi vos em um
misturador para posteriormente envasar o produto em diferentes frações (Foto 03). O misturador
é circundado por uma rede de drenagem responsável por captar o efluente gerado a qual é
direcionado às  caixas coletoras (Foto 19). No momento da vistoria, não foram visualizados
efluentes nas respec vas caixas. De acordo com o informado pelo interessado, a quan dade de
efluente gerado nesse processo é pequena e demora a gerar um volume que exija a re rada por
empresa especializada. Ressalta-se que, as canaletas entorno da fabricação de cola
encontravam-se sem manutenção (Foto 12);

Durante o percurso realizado por fora do estabelecimento, foi verificado uma pequena
quan dade de efluentes com resíduos de cola (Fotos 23), provavelmente provenientes de
lavagem, em área verde pública (Foto 24). Não foi verificada no local uma área específica para
lavagem de recipientes, equipamentos ou similares que possa conter, tratar e des nar
adequadamente os efluentes com resíduos de produtos químicos e perigosos gerados;

Além da fabricação de cola, o estabelecimento possui áreas com armazenamento de produtos
químicos e perigosos (Fotos 04, 13, 14, 15, 18 e 22). Apesar de grande parte dos produtos
u lizados no estabelecimento serem à base de água ou não tóxico, foram visualizados produtos
a base de solventes, thinner e produtos corrosivos (Foto 18). Os produtos perigosos estavam
armazenados de forma dispersa em área coberta e impermeável, desprovidos de estruturas de
contenção em caso de acidentes ou vazamentos (Foto 18);

A água u lizada no estabelecimento é fornecida pela CAESB e por captação de poço artesiano.
O interessado capta água da chuva para lavagem do pátio (Foto 25);

O empreendimento des na uma área para segregação de resíduos sólidos e coleta sele va para
materiais recicláveis (papel, plástico, papelão) (Foto 5);

Há um laboratório no estabelecimento para realização de testes de qualidade dos produtos
comercializados sob a responsabilidade do químico Roberto Castro Cou nho (CRQ nº 12200468)
(Foto 21);

Foi verificada a inexistência de gerador de energia elétrica no local;

Durante a vistoria foi informado pelo interessado a intenção do empreendimento ampliar suas
a vidades com a fabricação de ntas. Para essa a vidade nada foi construído ainda, está em
fase projeto;

Verificou-se na área externa do empreendimento 01 (um)  container com resíduos de construção
civil misturado com outros resíduos sólidos (Foto 06). Além disso, havia resquícios de resíduos
oleosos proveniente do compressor diretamente no piso (Foto 26).

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01. Vista geral da área de fabricação da cola. Foto 02. Produto para fracionamento e envase.
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Foto 03. Misturador. Foto 04. Impermeabilizantes.

Foto 05. Segregação de resíduos.
       Foto 06. Disposição de resíduos sólidos de forma inadequada

(misturados).

Foto 07. Produtos comercializados no atacado. Foto 08. Produtos comercializados no atacado.

Foto 09. Produto final (cola). Foto 10. Envase da cola.
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Foto 11. Bombeamento do produto para o misturador. Foto 12. As canaletes sem a devida manutenção.

Foto 13. Produto inflamável. Foto 14. Produto solvente.

Foto 15.  Produtos oxidantes. Foto 16. Armazenamento de cloro para o comércio. 

Foto 17. Produto utilizado para produção da cola (Bermocoll EBM 10000). Foto 18. Produtos corrosivos.
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Foto 19. Caixa coletora sem efluente. Foto 20. Produto comercializado no atacado.

Foto 21. Laboratório de teste de qualidade. Foto 22. Produto à base de solvente.

       
Foto 23.  Local de onde escoa os efluentes de cola (proveniente da lavagem

dos utensílios de cola) para área pública. 
Foto 24. Resquícios de efluente cola (proveniente da lavagem dos utensílios

de cola) em área pública.  

Foto 25.  Reaproveitamento de água pluvial.

Foto 26. Resquício de resíduo oleoso proveniente do compressor,
diretamente no piso. 

6. ANÁLISE
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Em 05/02/2016, foi emi do o Parecer Técnico n.º 55/2016 - GPREV/SULAM/IBRAM, no
qual foi analisado o requerimento de consulta prévia, protocolado em 02/10/2015, quanto ao
desenvolvimento das a vidades de fabricação de cola, impermeabilizantes e produtos afins. O
referido parecer concluiu que a a vidade de depósito de produtos químicos e perigosos, bem como a
fabricação de impermeabilizantes, solventes, secantes ou produção de substâncias químicas, devido
ao seu alto potencial poluidor são passíveis de licenciamento ambiental, conforme preconizado na
Resolução CONAMA n.º 237/1997. Portanto, o interessado deveria solicitar a abertura de processo de
licenciamento ordinário para a a vidade de Fracionamento e depósito de produtos químicos e
perigosos junto a este Ins tuto. O parecer foi acolhido pela Superintendência, tendo sido emi do o
Ofício n.º 401.000.662/2016 - SULAM/PRESI/IBRAM.

Em 29/06/2016, o interessado protocolou carta (13252164, folhas 27 e 28) solicitando
reconsideração do preço da tarifa cobrada pelo Licenciamento Ambiental Corre vo (LAC) no valor de
R$ 45.857,16, conforme enquadramento no Decreto Distrital n.º 36.992/2015 (empreendimento de
médio porte e alto potencial poluidor).  O interessado argumentou que, quando da protocolização do
requerimento de consulta prévia, os preços cobrados pelo processo de licenciamento estavam
relacionados aos estabelecidos no Decreto Distrital n.º 33.041/2011, ou seja, R$ 3.900,98. Portanto,
em homenagem ao princípio do "tempus regit actum", a tarifa a  ser cobrada deveria ser do decreto de
2011. A Procuradoria Jurídica/IBRAM, emi u a Manifestação n.º 200.000.074/2016 - PROJU/IBRAM,
informando que o processo de licenciamento ambiental não é iniciado pela consulta prévia, e sim pelo
pedido de licenciamento ambiental com a documentação necessária. Dessa forma, não sendo passível
a aplicação do Decreto Distrital n.º 33.041/2011, pois no momento do requerimento de licença
apresentado pelo interessado estava vigente o Decreto Distrital n.º 36.992/2015.

Diante da situação exposta, o interessado protocolou pedido de reavaliação de análise
das a vidades desenvolvidas no estabelecimento. Nesse novo pedido foram apresentados fatos novos
que não foram considerados na primeira análise técnica que gerou o Parecer Técnico n.º 55/2016 -
GPREV/SULAM/IBRAM. Apesar de ter sido visualizado produtos à base de solvente , não há fabricação
dessa substância no local. As atividades já desenvolvidas no empreendimento são:

Envase de produtos à base de acetato de polivinila;

Envase de produtos à base de resina acrílico-estirenado;

Depósito de produtos químicos e perigosos, armazenados no empreendimento para fins de
comercialização;

Industrialização de resinas à base de acetato de polivinila (cola).

Os processos acima são des nados a aplicações de impermeabilizantes, colas de uso
geral, chapiscos, adesivos e plas ficante de argamassa.  Conforme o memorial descri vo, a produção
média mensal é de 30 (trinta) toneladas de cola e impermeabilizantes à base de acetato de polivinila,
e 05 (cinco) toneladas de produtos à base de resinas acrílicas, em uma área total edificada de

aproximadamente 2.600 m2, o que confere ao estabelecimento uma produção significa va. A área em
que são armazenados os produtos perigosos não contempla toda de produção e estoque. O  potencial
poluidor da a vidade, por se tratar de um depósito de produtos químicos e perigosos é considerado
alto. A Polí ca Nacional de Meio Ambiente prevê que a indústria química de produção de substâncias
e fabricação de produtos químicos é considerada de alto potencial poluidor, não restando
discricionariedade técnica neste caso.

Considerando a vistoria realizada no empreendimento em questão, foi verificado que o
estabelecimento realiza basicamente a produção de cola com fracionamento e envase do produto,
para posterior comercialização. A qualidade dos produtos é testada em laboratório , sob a
responsabilidade de um químico. Foi apresentado o Cer ficado de Anotação de Função Técnica do
químico industrial Roberto Castro Coutinho para a empresa PRODESIVO INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA
(16040157, folhas 21 e 22).  A a vidade de produção e envase de cola vistoriada é de baixo impacto
ambiental. A quan dade de efluentes gerada é reduzida. Não foram verificados no processo produ vo
emissão de poluentes atmosféricos significa vos. Apesar da classificação da a vidade como de alto
potencial poluidor, devido ao armazenamento de produtos químicos e perigosos, foi possível verificar
que a maioria dos produtos no empreendimento são à base de água ou acabados para venda no
atacado.

 A presença de produtos inflamáveis,  corrosivos e à base de solvente, exige do
empreendedor o correto armazenamento, manuseio e des nação ambientalmente adequada de
resíduos gerados. Além disso,  a geração de efluentes no processo de produção de cola, observada
durante a vistoria, é diminuta. Foi verificado que são realizadas lavagens dos recipientes que
armazenam os insumos u lizados na fabricação da cola no pá o do empreendimento. Dessa forma,
esses efluentes que contenham produtos químicos ou perigosos devem ser con dos de forma que não
alcancem a rede de drenagem pluvial, o solo, áreas verdes ou demais estabelecimentos
vizinhos. Sendo assim, esses efluentes devem ser tratados, armazenados e des nados de forma
ambientalmente adequada, por empresas especializadas e licenciadas. Além do mais, no caso de
lançamento desses efluentes na rede pública coletora de esgoto, deve se observar o Decreto Distrital
n.º 18.328/97. Já quanto à des nação de resíduos comuns, foi verificado que o interessado realiza
segregação e des nação de material de descarte (papel, papelão, plás co) para reciclagem. Fato
comprovado pela declaração da empresa responsável pela coleta e des nação final (16040157, folha
22). Atualmente, além das a vidades industriais já desenvolvidas no estabelecimento, o interessado
pretende desenvolver novos produtos futuramente, que deverá ser comunicado previamente a este
Instituto.

Considerando o exposto acima, de acordo com o art. 4º da Resolução CONAM n.º 01 de
30 de janeiro de 2018, "o IBRAM poderá, mo vadamente, a pedido do empreendedor, enquadrar no
rito do Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS empreendimentos ou a vidades que demonstrem
ter pequeno potencial de impacto ambiental, mas que não estejam previstos no anexo I desta
Resolução ou em qualquer outra regra específica rela va a licenciamento ambiental". Diante do
exposto acima, considerando a ausência de enquadramento da a vidade na referida resolução ou em
norma aplicada, esta área técnica sugere que as a vidades desenvolvidas pelo interessado podem ser
controladas por este órgão ambiental licenciador por intermédio de procedimento de  LAS. 

Em tempo, em caso de deferimento do enquadramento da a vidade no licenciamento
ambiental simplificado, o interessado deverá apresentar todos os documentos preconizados na
CONAM  n.º 01/2018 referente ao LAS.

Por fim, ressalta-se que até que seja manifestada a decisão quanto o enquadramento
da a vidade em questão, o interessado deverá cumprir as pendências verificadas durante a vistoria
por esta equipe técnica, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, como:

6.1. Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS deve ser executado e
man do atualizado nos termos dos seguintes disposi vos legais: Lei Federal nº 12.305, de
02/08/2010;

6.2. Separar e armazenar adequadamente em reservatório específicos devidamente
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iden ficados (segundo a Classificação da Classificação ABNT/NBR nº 10.004/2004), até a coleta de
todos os resíduos perigosos – Classe I  (produtos vencidos, lâmpadas fluorescentes e dos objetos
(embalagens, vasilhames, estopas, flanelas, resíduos provenientes das maquinas, entre outros
contaminados)). Ressalta-se que o armazenamento dos resíduos perigosos deve ser realizado
conforme a NBR da ABNT n.º 12.235;

6.3. Des nar adequadamente os resíduos perigosos – classe I (embalagens de produtos
químicos, estopas, resíduos provenientes da manutenção do S.S.A.O., entre outros contaminados) por
empresa especializada e devidamente licenciada. Estes resíduos deverão ser incinerados quando não
houver outra des nação mais adequada, uma vez que não podem ser dispostos em aterro sanitário
doméstico;

6.4. Armazenar os produtos químicos adequadamente considerando possíveis
incompa bilidades entre eles, conforme informações das Fichas de Informação de Segurança para
Produtos Químicos - FISPQ;

6.5. Realizar manutenção periódica nos canaletes existentes na área de fabricação de cola,
de forma a impedir que esses efluentes extravasem desses canaletes, e se misturem com a rede de
drenagem de águas pluviais, juntamente com o relatório fotográfico comprovando a realização da
manutenção;

6.6. Os efluentes gerados no empreendimento não poderão escoar para a área pública,
devendo ficar con dos em reservatórios apropriados para tal fim até sua coleta e des nação
ambientalmente adequada;

6.7. Apresentar Outorga de direito de uso de água utilizada, emitida pela ADASA/DF;

6.8. Apresentar Parecer Técnico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal -
 CBMDF aprovando a atividade de armazenamento de produtos químicos e perigosos, válido;

6.9. Apresentar Cer ficado de Licenciamento do RLE Digital, conforme o Decreto n.º 36.948,
de 04/12/2015.

 

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Considerando a localização, o zoneamento ambiental, o armazenamento de produto
químico e perigoso, a fabricação industrial de substâncias químicas, o pedido de reavaliação
protocolado pelo interessado, o baixo  impacto ambiental das a vidades desenvolvidas no
estabelecimento, a Resolução CONAM n.º 01 de 30/01/2018 e a vistoria in loco esta área técnica se
posiciona favoravelmente à emissão de LAS para o empreendimento em questão. Contudo,
considerando o art. 4º da resolução citada, recomendamos o encaminhamento deste Parecer à
Procuradoria Jurídica - PROJU/IBRAM quanto ao enquadramento da a vidade sugerido por esta equipe
técnica. E posteriormente, à manifestação da - PROJU, encaminhar o processo ao Conselho de Meio
Ambiental do Distrito Federal - CONAM/DF para deliberar quanto ao pleito. Além disso, sugere-se que
à Superintendência de Licenciamento Ambiental - SULAM/IBRAM no fique o interessado quanto ao
cumprimento dos itens 6.1. a 6.9. deste Parecer, no prazo de máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

Por fim, em caso de deferimento do processo de licenciamento ambiental simplificado,
o interessado deverá entregar os documentos preconizados no inciso III, do ar go 6º da resolução
supracitada. Além disso, acrescentar a necessidade do cumprimento dos itens 6.1 a 6.9 deste Parecer.

 

     Este é o Parecer que será submetido à apreciação superior.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO DE SOUSA CARVALHO -
Matr.0264609-9, Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 29/03/2019, às 10:35,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SABRINA DAMASCENA DUTRA - Matr.1689681-5,
Assessor(a), em 29/03/2019, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FABIO GONCALVES MESQUITA DOS ANJOS -
Matr.0215745-4, Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 29/03/2019, às 11:33,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 16728528 código CRC= F4922D2A.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Licenciamento V

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V Brasília-DF, 03 de abril de 2019

PROCESSO Nº: 00391-00009703/2018-48.

ASSUNTO: POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO LAS

INTERESSADO: PRODESIVO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 26.500.579/0001-45.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Quadra CSG 08, Lotes 2 e 9, Taguatinga/DF. CEP: 72.0355-08

ENDEREÇO ELETRÔNICO: leimar@prodesivo.com.br

CONTATO TELEFÔNICO: 3356-0060

 

À SULAM,

 

ACOLHO o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V
(16728528 ), favorável ao enquadramento de Licenciamento Ambiental Simplificado para o
empreendimento Prodesivo Indústria e Comércio LTDA.

Caso acolhido pela SULAM, solicito o encaminhamento deste Parecer à Procuradoria
Jurídica - PROJU/IBRAM quanto ao enquadramento da a vidade sugerido por esta equipe técnica. E
posteriormente, à manifestação da - PROJU, encaminhar o processo ao Conselho de Meio Ambiental
do Distrito Federal - CONAM/DF para deliberar quanto ao pleito e que no fique o interessado quanto
ao cumprimento dos itens 6.1. a 6.9. deste Parecer, no prazo de máximo de 120 (cento e vinte)
dias. Por fim, em caso de deferimento do processo de licenciamento ambiental simplificado, o
interessado deverá entregar os documentos preconizados no inciso III, do ar go 6º da resolução
supracitada.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MOREIRA CARDOSO - Matr.0264152-6,
Diretor(a) de Licenciamento V-Substituto(a), em 03/04/2019, às 09:58, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 20456755 código CRC= FD20A225.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750-543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

Presidência

Superintendência de Licenciamento Ambiental

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 08 de abril de 2019

À PROJU,

 

Trata o presente processo sobre licenciamento de Indústria Química, de interesse de
PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, localizada na Quadra CSG 08, Lotes 2 e 9, Tagua nga/DF.
Em atendimento ao pleito, foi lavrado o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 139/2018 -
 IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V sugerindo o enquadramento da a vidade e indicando pendências
documentais.

Submeto consulta à PROJU para que avalie o enquadramento da atividade não tipificada
na Resolução CONAM nº. 1/2018. Caso adequado, recomendo posterior encaminhamento deste
processo à PRESI para solicitar anuência do CONAM, nos termos do Art. 4º da citada Resolução, bem
como retorno à SULAM, para conhecimento.

 

          

Atenciosamente,

 

ALISSON SANTOS NEVES
Superintendente de Licenciamento Ambiental – SULAM

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 09/04/2019, às 09:33, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 20707171 código CRC= 11EC7963.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SEPN 511 - Bloco C - Edi fício Bi ttar - 5° andar - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70750543 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Procuradoria Jurídica

Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/PROJU Brasília-DF, 08 de agosto de 2019

À PRESI,

Senhor Presidente,

Trata-se do Despacho SEI-GDF  IBRAM/PRESI/SULAM 20456755  que solicitou a esta
Procuradoria Jurídica provir avaliação sobre o enquadramento da a vidade realizada pela empresa
PRODESIVO, através do Parecer Técnico SEI-GDF n.º 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V.

Depreende-se do referido Parecer Técnico, que as a vidades desenvolvidas no
empreendimento abrangem o fracionamento, fabricação dada pela mistura de adi vos e envase de
cola, bem como o comércio atacadista de produtos des nados à construção civil como
impermeabilizantes, silicones, geotêxteis, ntas, argamassa, entre outros, os quais são armazenados
no empreendimento, o qual possui uma produção significativa.

Em síntese, foi definido na análise do referido Parecer Técnico, que as a vidades de
produção da empresa são de baixo impacto ambiental, sendo solúvel atribuir o controle das
a vidades da PRODESIVO ao IBRAM, por meio de procedimento de Licenciamento Ambiental
Simplificado (LAS), conforme previsto no art. 4º da Resolução CONAM n° 01 de 30 de janeiro de 2018.

Em contrapar da, nota-se que, anteriormente, o Parecer Técnico n° 55/2016 –
GPREV/SULAM/IBRAM concluiu que o enquadramento das a vidades exercidas pela empresa fosse
definido como Transportes, Terminais e Depósitos – Fracionamento e depósito de produtos químicos e
perigosos de médio porte e alto potencial poluidor, de acordo com a Resolução CONAMA n° 237/1997.

Os autos foram encaminhados para esta PROJU, para que se realizasse uma avaliação
acerca da viabilidade do enquadramento sugerido pela SULAM no Parecer Técnico SEI-GDF n.º
139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V.

Nesse aspecto, entendemos que não compete a esta Procuradoria Jurídica posicionar-se
acerca do enquadramento das a vidades, por se tratar este de assunto de natureza eminentemente
técnica, que foi minuciosamente abordado no Parecer nº 139/2018, concluindo pela possibilidade de
se classificar a atividade desenvolvida pelo empreendedor como de baixo impacto ambiental.

Dessa forma, é perfeitamente viável  a aplicação do art. 4º e parágrafos da Resolução
CONAM n° 01 de 30 de janeiro de 2018, que de maneira cristalina expõe:

Art. 4º. O IBRAM poderá, mo vadamente, a pedido do empreendedor,
enquadrar no rito do Licenciamento Ambiental Simplificado
empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial
de impacto ambiental, mas que não estejam previstos no anexo I desta
Resolução ou em qualquer outra regra específica rela va a licenciamento
ambiental.

§ 1o O IBRAM encaminhará para o CONAM, em até 30 (trinta) dias do ato
que enquadrar determinado empreendimento ou a vidade no rito do
LAS, o parecer técnico que justificou sua decisão.

§ 2o. O CONAM deverá, na primeira reunião ordinária subsequente ao
recebimento do parecer, deliberar sobre a adequação do enquadramento
efetuado.
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§ 3o. No caso de decisão desfavorável pelo CONAM, o empreendimento
ou a vidade deverá ser subme do ao rito de licenciamento apropriado,
aproveitando-se, em qualquer caso, os estudos já realizados e as
eventuais taxas já recolhidas.

Sendo assim, esta Procuradoria Jurídica discerne, embasada pelas informações con das
no Parecer Técnico SEI-GDF n.º 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, pela viabilidade jurídica do
enquadramento das a vidades da empresa PRODESIVO no rito de Licenciamento Ambiental
Simplificado - LAS.

À apreciação superior.

 

 

TÁSSIO ELIAS CARNEIRO

Assessor da Procuradoria Jurídica

De acordo.

Remeta-se à PRESI, para que, nos termos da Resolução nº 01/2018, encaminhe o
Parecer Técnico nº 139/2018 (16728528) para deliberação do CONAM/DF quanto à adequação do
enquadramento efetuado pela Diretoria de Licenciamento Ambiental - V, o que deve ser feito na
primeira reunião ordinária que se der posteriormente ao envio dos autos.

 

Respeitosamente,

 

THÚLIO CUNHA MORAES
Chefe da Procuradoria Jurídica

Documento assinado eletronicamente por TÁSSIO ELIAS CARNEIRO - Matr.:1693726-0,
Assessor(a), em 08/08/2019, às 16:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THULIO CUNHA MORAES - Matr.0263918-1, Chefe da
Procuradoria Jurídica, em 08/08/2019, às 16:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26378651 código CRC= 47401C37.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 1760/2019 - IBRAM/PRESI Brasília-DF, 09 de agosto de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor

JOSÉ SARNEY FILHO

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

Brasília-DF

 

 

Com vistas ao CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – CONAM/DF

 

Senhor Secretário,

 

Cumprimentando-o cordialmente, trata-se de enquadramento de Licenciamento
Ambiental Simplificado figurando como interessado o empreendimento PRODESIVO INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA - CNPJ 26.500.579/0001-45. 

Nesse sen do, o presente se presta a encaminhar o Parecer Técnico nº 139/2018
(16728528), obje vando deliberação do CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL –
CONAM/DF, com supedâneo no  art. 4º e parágrafos da Resolução CONAM n° 01 de 30 de janeiro de
2018, que prevê:

Art. 4º. O IBRAM poderá, mo vadamente, a pedido do empreendedor,
enquadrar no rito do Licenciamento Ambiental Simplificado
empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial
de impacto ambiental, mas que não estejam previstos no anexo I desta
Resolução ou em qualquer outra regra específica rela va a licenciamento
ambiental.

§ 1o O IBRAM encaminhará para o CONAM, em até 30 (trinta) dias do ato
que enquadrar determinado empreendimento ou a vidade no rito do
LAS, o parecer técnico que justificou sua decisão.

§ 2o. O CONAM deverá, na primeira reunião ordinária subsequente ao
recebimento do parecer, deliberar sobre a adequação do enquadramento
efetuado.

§ 3o. No caso de decisão desfavorável pelo CONAM, o empreendimento
ou a vidade deverá ser subme do ao rito de licenciamento apropriado,
aproveitando-se, em qualquer caso, os estudos já realizados e as
eventuais taxas já recolhidas.

Sendo o que se apresenta pra o momento, este Ins tuto se coloca à disposição ao que
se fizer necessário.

Com melhores cumprimentos.
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Atenciosamente,

 

 

EDSON DUARTE

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDSON GONÇALVES DUARTE - Matr.:1689252-6,
Presidente do Instituto Brasília Ambiental, em 13/08/2019, às 08:28, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26413577 código CRC= C2D5EC88.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

Despacho SEI-GDF  SEMA/GAB Brasília-DF, 13 de agosto de 2019

Ao CONAM,

Encaminho, para conhecimento e providências cabíveis, O cio 1760 (SEI nº 26413577),
procedente do IBRAM, que versa acerca de enquadramento de Licenciamento Ambiental
Simplificado, figurando como interessado o empreendimento PRODESIVO INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA - CNPJ 26.500.579/0001-45. 

 

Atenciosamente,
 

ALINE DE QUEIROZ CALDAS�

Chefe de Gabinete

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr. 275081-3, Chefe
de Gabinete, em 13/08/2019, às 16:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26609692 código CRC= C4448DBB.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70040-020 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Executiva

Assessoria de Política e Planejamento

Despacho SEI-GDF  SEMA/GAB/SECEX/ASPLAN Brasília-DF, 22 de novembro de 2019

Ao Senhor Assessor Jurídico Legislativo,

 

De ordem da Senhora Secretária Execu va e tendo em vista o art. 308 da Lei Orgânica
do DF a Lei 041/1989 e demais instrumentos norma vos, solicito avaliação jurídica do presente
processo, em caráter de urgência, uma vez que pautado na próxima reunião do CONAM, dia 26
próximo.

Atenciosamente,

Adriana Sobral Barbosa Mandarino

Assessora - SECEX

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO -
Matr.275223-9, Chefe da Assessoria de Política e Planejamento, em 22/11/2019, às 16:39,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31778053 código CRC= 4E5A0A68.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico Legislativa

Nota Jurídica SEI-GDF n.º 7/2019 - SEMA/GAB/AJL Brasília-DF, 24 de novembro de 2019

EMENTA: REQUERIMENTO DE CONSULTA
PRÉVIA. VIABILIDADE E NECESSIDADE DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMÉRCIO
ATACADISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO
DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL,
FABRICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES,
SOLVENTES E PRODUTOS AFINS.
ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADO (LAS). RESOLUÇÃO
CONAM Nº 01/2018. 

 

I - RELATÓRIO

 

Versam os autos sobre o requerimento de consulta prévia (13252164) de interesse do
empreendimento Prodesivo Indústria e Comércio LTDA rela vo à viabilidade ambiental e
necessidade de licenciamento para a a vidade descrita, em síntese, nos seguintes termos: “comércio
atacadista de materiais de construção em geral, fabricação de adi vos de uso industrial, fabricação de
impermeabilizantes, solventes e produtos afins”.

Por meio do Parecer Técnico nº 55/2016 - GPREV/SULAM, com base na Resolução
CONAMA nº 237/1997 e no Decreto Distrital nº 36.992/2015, o IBRAM manifestou-se pela viabilidade
ambiental da a vidade e imprescindibilidade do licenciamento ambiental. Quanto ao enquadramento
da a vidade para geração de preço de análise de licenciamento ambiental, nos termos do Decreto
Distrital nº 36.992/2015, o órgão ambiental sugeriu que a a vidade fosse enquadrada em
“TRANSPORTE, TERMINAIS E DEPÓSITOS - fracionamento e depósito de produtos químicos e
perigosos” de médio porte e alto potencial poluidor.

Ante o referido enquadramento, a Prodesivo Indústria e Comércio LTDA solicitou a
reavaliação do pleito, por meio da Carta (16040157), sobretudo no que se refere às a vidades
desenvolvidas no estabelecimento. Assim, em atenção à referida Carta, a área técnica competente do
IBRAM, por meio do Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V,  entendeu
que foram apresentados fatos novos que não haviam sido considerados na primeira análise técnica do
órgão ambiental. Nos termos do referido Parecer, apesar da existência da produtos à base de
solventes, não há fabricação dessas substâncias no local de desenvolvimento das atividades. 

Ainda de acordo com o Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, em vistoria realizada no local, verificou-se que, apesar da
classificação da a vidade como alto potencial poluidor, em razão do armazenamento de produtos
químicos e perigosos, a maioria dos produtos do empreendimento são à base de água ou acabados
para venda no atacado. Ademais, menciona que a  principal a vidade da empresa, a saber, produção e
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envase de cola é de baixo impacto ambiental. 

Por fim, por entender que as a vidades desenvolvidas no estabelecimento são de baixo
impacto ambiental e, em atenção ao art. 4º da Resolução CONAM nº 01, de 30 de janeiro de 2018,
que estabelece que o IBRAM poderá, a pedido do empreendedor, enquadrar no rito do Licenciamento
Ambiental Simplificado (LAS) empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial
de impacto ambiental e que não estejam previstos no anexo I da referida Resolução, a área técnica
do IBRAM mencionou que as a vidades desenvolvidas pelo interessado são passíveis de controle
por meio de procedimento de LAS. 

A área técnica do órgão ambiental competente também sugeriu que a Procuradoria
Jurídica do IBRAM se manifestasse quanto ao enquadramento da a vidade sugerido no âmbito do
Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V e que, posteriormente à
manifestação da PROJU, o processo fosse encaminhado ao CONAM-DF para deliberação quanto ao
enquadramento efetuado, nos termos do que preconiza o art. 4º, § 1º, da Resolução CONAM nº
01/2018. 

A PROJU/IBRAM, por meio do Despacho (26378651), entendeu que não compete à
Procuradoria Jurídica manifestar-se acerca do enquadramento das a vidades da empresa. Não
obstante, tomando por base as informações con das no Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, opinou pela viabilidade jurídica do enquadramento das a vidades da
empresa Prodesivo Indústria e Comércio LTDA no rito de Licenciamento Ambiental Simplificado. 

Com base no exposto, a Secretaria Execu va desta SEMA-DF solicitou análise jurídica
do presente processo, tendo em vista o art. 308 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como a Lei
Distrital nº 41/1989 e demais instrumentos norma vos, com vistas a subsidiar a próxima reunião do
CONAM-DF, que ocorrerá no dia 26 de novembro de 2019. 

Eis o relatório. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

De início, faz-se oportuno destacar que não compete a esta Assessoria Jurídico-
Legisla va manifestar-se quanto ao enquadramento das a vidades desenvolvidas pela empresa, em
especial no que se refere ao seu porte e potencial poluidor, para definição do procedimento de
licenciamento ambiental, vez que se trata de assunto de natureza eminentemente técnica, tal como já
esclarecido pela Procuradoria Jurídica do IBRAM. 

Na hipótese dos autos, a área técnica do órgão ambiental licenciador manifestou-se em
duas ocasiões, por meio do Parecer Técnico nº 55/2016 - GPREV/SULAM e do Parecer Técnico SEI-GDF
nº 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V. No âmbito da primeira análise, o IRBAM entendeu que a
a vidade desenvolvida pela empresa, por envolver o armazenamento de significa va quan dade de
produtos químicos e perigosos, deveria ser enquadrada da seguinte forma:

 

Dessa forma, considerando o Decreto nº 36.992/2015, para
enquadramento da a vidade requerida para geração de preço de análise
de licença ambiental, sugere-se que a mesma seja enquadrada em
Transportes, Terminas e Depósitos - Fracionamento e depósito de
produtos químicos e perigosos de médio porte e alto potencial poluidor.  

 

A Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu Anexo I, prevê que a a vidade “depósitos
de produtos químicos e produtos perigosos”, na categoria “Transportes, terminais e depósitos”,
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sujeita-se ao licenciamento ambiental.

O Decreto Distrital nº 36.992/2015, que estabelece a tabela de preços cobrados pelos
serviços solicitados ao IBRAM, dispõe que o “fracionamento e depósito de produtos químicos e
perigosos” possui alto potencial poluidor.  

Assim, ante a classificação proposta por meio do Parecer Técnico nº 55/2016 -
GPREV/SULAM, a a vidade deveria se submeter ao procedimento de licenciamento ambiental
trifásico, com a emissão de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. No entanto,
tendo em vista que o empreendimento já se encontra em funcionamento sem licença ambiental, a
taxa de análise processual seria equivalente ao do Licenciamento Ambiental Corre vo, nos termos do
que preceitua o art. 2º, inciso VI, e art. 5º, ambos do Decreto Distrital nº 36.992/2015. In verbis: 

 

Art. 2º Cons tuem-se serviços, de que trata o ar go anterior, o conjunto
de a vidades pra cadas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL para instrução de
requerimentos dos seguintes atos:

VI - Licenciamento Ambiental Corre vo (LAC) - concedido nos casos em
que o empreendimento ou a vidade es ver em fase de instalação ou
operação, hipóteses em que será emi da a Licença de Instalação Corre va
(LIC) ou Licença de Operação Corretiva (LOC);

 

Art. 5º Na análise dos processos de licenciamento ambiental em caráter
corre vo incidem os custos de análise da licença inerente à fase em que
se encontra o empreendimento ou a vidade e das licenças anteriores não
obtidas. 

 

Não obstante, em nova análise realizada pela área técnica do IBRAM, por meio do
Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, o órgão ambiental entendeu
que a principal a vidade desenvolvida pelo empreendimento, a saber, produção de cola com
fracionamento e envase é de baixo impacto ambiental. Observe-se trecho extraído do referido Parecer:

 

Considerando a vistoria realizada no empreendimento em questão, foi
verificado que o estabelecimento realiza basicamente a produção de cola
com fracionamento e envase do produto, para posterior comercialização.
A qualidade dos produtos é testada em laboratório , sob a
responsabilidade de um químico. Foi apresentado o Cer ficado de
Anotação de Função Técnica do químico industrial Roberto Castro
Cou nho para a empresa PRODESIVO INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA
(16040157, folhas 21 e 22).  A a vidade de produção e envase de cola
vistoriada é de baixo impacto ambiental. A quan dade de efluentes
gerada é reduzida. Não foram verificados no processo produ vo emissão
de poluentes atmosféricos significa vos. Apesar da classificação da
a vidade como de alto potencial poluidor, devido ao armazenamento de
produtos químicos e perigosos, foi possível verificar que a maioria
dos produtos no empreendimento são à base de água ou acabados para
venda no atacado.

 

Afigura-se, pois, que a questão em análise versa essencialmente sobre o
enquadramento proposto pelo órgão ambiental competente. Por ter entendido que a a vidade
desempenhada pela empresa é de baixo impacto ambiental, a área técnica do IBRAM, em sua
segunda análise, manifestou-se favoravelmente à adoção do procedimento simplificado para o
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licenciamento ambiental.

Nos termos da Resolução CONAM nº 01, de 30 de janeiro de 2018, que define
parâmetros e procedimentos para o Licenciamento Ambiental Simplificado no âmbito do Distrito
Federal, compete ao IBRAM enquadrar no rito do Licenciamento Ambiental Simplificado
empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial de impacto ambiental,
devendo encaminhar ao CONAM-DF o parecer técnico que enquadrou a a vidade no rito do LAS. É o
que determina o art. 4º, § 1º, da referida Resolução. Observe-se:

 

Art. 4º. O IBRAM poderá, mo vadamente, a pedido do empreendedor,
enquadrar no rito do Licenciamento Ambiental Simplificado
empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial
de impacto ambiental, mas que não estejam previstos no anexo I desta
Resolução ou em qualquer outra regra específica rela va a licenciamento
ambiental.

§ 1º O IBRAM encaminhará para o CONAM, em até 30 (trinta) dias do ato
que enquadrar determinado empreendimento ou a vidade no rito do
LAS, o parecer técnico que justificou sua decisão.

§ 2º O CONAM deverá, na primeira reunião ordinária subsequente ao
recebimento do parecer, deliberar sobre a adequação do enquadramento
efetuado.

§ 3º No caso de decisão desfavorável pelo CONAM, o empreendimento ou
a vidade deverá ser subme do ao rito de licenciamento apropriado,
aproveitando-se, em qualquer caso, os estudos já realizados e as
eventuais taxas já recolhidas.

 

Frise-se, no entanto, que, à luz da Resolução CONAM nº 01/2018, apenas as a vidades
classificadas como de pequeno potencial de impacto ambiental poderão se submeter ao rito do
Licenciamento Ambiental Simplificado. 

Desta forma, o CONAM deverá se manifestar acerca do enquadramento proposto pelo
IBRAM, em atenção às caracterís cas do empreendimento descritas nos pareceres técnicos exarados
pelo IBRAM, inclusive considerando que o empreendimento possui áreas com armazenamento de
produtos químicos e perigosos, não cabendo a esta AJL se antecipar quanto à análise da adequação
do enquadramento realizado pelo IBRAM.  

Feitas essas observações e em atenção ao Despacho (26378651), entendemos que
eventual deliberação do CONAM-DF pela adequação do enquadramento proposto pelo IBRAM não
contrariará disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, tampouco da Lei Distrital nº 41/89. Isso
porque não se trata de dispensa de licenciamento, mas sim de rito simplificado para o licenciamento
ambiental, caso a atividade seja enquadrada como de pequeno potencial de impacto ambiental. 

A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 308, dispõe o seguinte:

 

Art. 308. O Poder Público regulamentará, controlará e fiscalizará a
produção, estocagem, manejo, transporte, comercialização, consumo,
uso, disposição final, pesquisa e experimentação de substâncias nocivas à
saúde, à qualidade de vida e ao meio ambiente.

Parágrafo único. São vedadas no território do Distrito Federal, observada a
legislação federal:

I - a instalação de indústrias químicas de agrotóxicos, seus componentes e
afins;

Nota Jurídica 7 (31796702)         SEI 00391-00009703/2018-48 / pg. 107



II - a fabricação, comercialização e u lização de substâncias que emanem
o composto cloro-flúor-carbono (CFC);

III - a fabricação, comercialização e u lização de equipamentos e
instalações nucleares, à exceção dos des nados a pesquisa cien fica e a
uso terapêutico, que dependerão de licenciamento ambiental;

IV - a instalação de depósitos de resíduos tóxicos ou radioa vos de outros
Estados e países.

 

Nesta linha, o caput do art. 308, transcrito acima, é cristalino ao mencionar que a
produção, estocagem, manejo, transporte, etc., de substâncias nocivas à saúde, à qualidade de vida e
ao meio ambiente dependem de regulamentação, controle e fiscalização por parte do Poder Público.
Assim, em havendo deliberação pela possibilidade de Licenciamento Ambiental Simplificado para o
caso em análise, o Poder Público não deixará de controlar ou fiscalizar a a vidade, apenas o fará pelo
rito simplificado, nos termos do que dispõe o art. 2º, inciso I, da Resolução CONAM nº 01/2018. In
verbis:

 

Art. 2º. Para fins desta Resolução serão adotadas as seguintes definições: 

I. Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS): procedimento
administra vo pelo qual o órgão responsável pela execução do
licenciamento ambiental no Distrito Federal avalia, em fase única, a
localização, viabilidade ambiental, condições de instalação e operação de
um determinado empreendimento ou a vidade classificada como de
pequeno potencial de impacto ambiental, emi ndo um único ato
autorizativo;

 

Logo, nesta hipótese, caberá ao IBRAM, órgão ambiental competente, avaliar, em fase
única, a viabilidade ambiental da a vidade, localização, condições de instalação e de operação,
es pulando condicionantes a serem cumpridas pelo empreendimento no âmbito do ato autoriza vo.
Portanto, a eventual emissão de LAS não implica ausência de controle ou fiscalização por parte do
órgão ambiental. 

 

III - CONCLUSÃO

 

Ante o exposto, considerando que a análise objeto dos presentes autos processuais
versa sobre o enquadramento de a vidade potencialmente poluidora proposto pelo IBRAM, para fins
de definição do procedimento de licenciamento ambiental, consis ndo, portanto, em assunto de
natureza eminentemente técnica, entendemos que não cabe a esta AJL pronunciar-se quanto à
adequação do enquadramento efetuado pelo órgão ambiental competente. Tal competência é do
CONAM-DF, nos termos do que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução CONAM nº 01/2018.

Não obstante, frisamos que apenas as a vidades de pequeno potencial poluidor podem
se submeter ao rito do Licenciamento Ambiental Simplificado, por força das disposições da Resolução
CONAM nº 01/2018.

Por fim, caso o CONAM-DF delibere pela adequação do enquadramento efetuado pelo
IBRAM no âmbito do Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, na
hipótese de que as a vidades desenvolvidas pela empresa sejam consideradas de pequeno potencial
de impacto ambiental, esta AJL entende que não haverá violação das disposições da Lei Orgânica do
Distrito Federal, tampouco da Lei Distrital nº 41/89, vez que não se trata de dispensa de licenciamento
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ambiental, apenas de controle por meio do procedimento simplificado. 

 

 

DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa

Procurador do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - Matr. 272357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 25/11/2019, às 11:42, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31796702 código CRC= DFE7D0F1.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Colegiados e Fundos

Diretoria de Colegiados

Despacho SEI-GDF  SEMA/SUEST/CCOF/DICOL Brasília-DF, 27 de novembro de 2019

Ao Conselheiro Luiz Ernesto Borges de Mourão Sá/Fórum das ONGs,

 

Nos termos do art. 20, inciso IV, do regimento interno do CONAM, Decreto 38.001/2017
vimos encaminhar o presente processo o qual V. Sª solicitou vistas na 150ª reunião ordinária realizada
no dia 26/11/2019.

Art. 20, §4º O prazo de vistas de processos ou documentos será de no
máximo 5 dias úteis e, quando houver 2 ou mais requerentes, será este
prazo u lizado conjuntamente entre eles, resultando ao seu término em
relatórios de análises expedidos pelos respec vos Conselheiros e
devolução do processo à Secretaria-Executiva.

 

Atenciosamente,

 

MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora de Colegiados

Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr. 0264585-8,
Diretor(a) de Colegiados, em 27/11/2019, às 10:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31939760 código CRC= A00A4BCA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70040-020 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Secretaria Executiva

Despacho SEI-GDF  SEMA/GAB/SECEX Brasília-DF, 29 de novembro de 2019

À Dra. Adriana/ Secex,

Para acompanhamento.

Marília Marreco Cerqueira

secretaria executiva

Documento assinado eletronicamente por MARILIA MARRECO CERQUEIRA Matr - 273703-5,
Secretário(a) Executivo(a), em 29/11/2019, às 16:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32119816 código CRC= EC6DB1ED.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN Quadra  2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70040-020 - DF

 

00391-00009703/2018-48 Doc. SEI/GDF 32119816

Despacho SEMA/GAB/SECEX 32119816         SEI 00391-00009703/2018-48 / pg. 111



Correspondência Eletrônica - 32312125

Data de Envio: 
  04/12/2019 10:12:40

De: 
  FJZB/Conselho Deliberativo <conselho.deliberativo@zoo.df.gov.br>

Para:
    mouraosa@gmail.com

Assunto: 
  Parecer técnico 139 IBRAM

Mensagem: 
  Para conhecimento

Anexos:
    Parecer_Tecnico_16728528.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Colegiados e Fundos

Diretoria de Colegiados

Parecer SEI-GDF n.º 1/2019 - SEMA/SUEST/CCOF/DICOL  

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - CONAM

RELATO DO PROCESSO: 00391-00009703/2018-48

SITUAÇÃO: PEDIDO DE VISTA DO CONSELHEIRO LUIZ E B Mourão Sá (Forúm das ONGs
Ambientalistas do DF)

 

RELATÓRIO e ANÁLISE

 

Versam os autos sobre o requerimento de consulta prévia (13252164) de interesse do
empreendimento Prodesivo Indústria e Comércio LTDA rela vo à viabilidade ambiental e
necessidade de licenciamento para a a vidade descrita, em síntese, nos seguintes termos: “comércio
atacadista de materiais de construção em geral, fabricação de adi vos de uso industrial, fabricação de
impermeabilizantes, solventes e produtos afins”.

Por meio do Parecer Técnico nº 55/2016 - GPREV/SULAM, com base na Resolução
CONAMA nº 237/1997 e no Decreto Distrital nº 36.992/2015, o IBRAM manifestou-se pela viabilidade
ambiental da a vidade e imprescindibilidade do licenciamento ambiental. Quanto ao enquadramento
da a vidade para geração de preço de análise de licenciamento ambiental, nos termos do Decreto
Distrital nº 36.992/2015, o órgão ambiental sugeriu que a a vidade fosse enquadrada em
“TRANSPORTE, TERMINAIS E DEPÓSITOS - fracionamento e depósito de produtos químicos e
perigosos” de médio porte e alto potencial poluidor.

Ante o referido enquadramento, a Prodesivo Indústria e Comércio LTDA solicitou a
reavaliação do pleito, por meio da Carta (16040157), sobretudo no que se refere às a vidades
desenvolvidas no estabelecimento e mencionando que estava expandindo as a vidades e pretendia
produzir ntas. Assim, em atenção à referida Carta, a área técnica competente do IBRAM, por meio do
Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V,  entendeu que foram
apresentados fatos novos que não haviam sido considerados na primeira análise técnica do órgão
ambiental. Nos termos do referido Parecer, apesar da existência da produtos à base de solventes, não
há fabricação dessas substâncias no local de desenvolvimento das atividades. 

Ainda de acordo com o Parecer Técnico SEI-GDF nº 139/2018 -
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, em vistoria realizada no local, verificou-se que, apesar da
classificação da a vidade como alto potencial poluidor, em razão do armazenamento de produtos
químicos e perigosos, a maioria dos produtos do empreendimento são à base de água ou acabados
para venda no atacado. Ademais, menciona que a  principal a vidade da empresa, a saber, produção e
envase de cola é de baixo impacto ambiental. 

Por fim, por entender que as a vidades desenvolvidas no estabelecimento são de baixo
impacto ambiental e, em atenção ao art. 4º da Resolução CONAM nº 01, de 30 de janeiro de 2018,
que estabelece que o IBRAM poderá, a pedido do empreendedor, enquadrar no rito do Licenciamento
Ambiental Simplificado (LAS) empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial
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de impacto ambiental mas usa como insumo da produção produtos químicos  e perigosos e que não
estejam previstos no anexo I da referida Resolução, a área técnica do IBRAM mencionou que as
a vidades desenvolvidas pelo interessado são passíveis de controle por meio de procedimento
de LAS. 

Torna-se necessário ressaltar alguns pontos de documentos existentes no processo:

No Parecer Técnico 55/2016-GPREV/SULAM do IBRAM (15379161) podemos
destacar:

“Outra a vidade passível de controle ambiental no estabelecimento é o
armazenamento de produtos químicos e perigosos. O depósito desse po de
produto exige a elaboração de um Plano de Con ngência em caso de acidentes
ou situações de emergência que possam comprometer a saúde humana ou ao
meio ambiente. Cabe destacar também que as embalagens após seu uso que
contenham resíduos químicos ou perigosos ou estejam avariadas obrigam o
distribuidor como é o caso em questão, a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, conforme previsto na Política Nacional e Distrital de Resíduos
Sólidos.

Considerando a legislação aplicada, ressalto que a Resolução CONAMA nº
237/1997 prevê que as a vidades de depósito de produtos químicos e
perigosos, bem como a fabricação de impermeabilizantes, solventes,
secantes ou produção de substâncias químicas são passíveis de
licenciamento ambiental. Na esfera distrital, de acordo com Decreto Distrital
nº 36.992/2015, a a vidade de fracionamento e depósito de produtos químicos
e perigosos é sujeita à precificação de análise de empreendimento sujeito ao
licenciamento ambiental. Dessa forma, considerando a legislação mencionada
e a yistoria no estabelecimento em questão, infere-se a impossibilidade de
dispensa de licenciamento ambiental da atividade requerida pelo interessado.

O posicionamento neste Parecer restringe-se apenas à prévia avaliação de
viabilidade ambiental, porte, localização (zoneamento), potencial poluidor e
grau de impacto da a vidade citada na Consulta Prévia. Para a implantação e
funcionamento do empreendimento o requerente deve tomar as providências
legais e necessárias em relação a outros órgãos do Governo do Distrito Federal
e/ou do Governo Federal.

5 -CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto acima, a Licença de Funcionamento n00602/2006
concedida pela Administração Regional de Tagua nga; a vistoria; a Resolução
CONAMA nº 237/97; o Decreto Distrital nº 36.992/2015; o porte e as
caracterís cas das a vidades desenvolvidas no estabelecimento. informo que
o "Comércio atacadista de materiais de construção em geral - Fabricação de
adi vos de uso industrial, de impermeabilizantes, solventes e produtos afins" é
viável ambientalmente e está sujeito ao processo de licenciamento ambiental.
 

Dessa forma, considerando o Decreto nº 36.992/2015, para-enquadramento da
a vidade requerida para geração de preço de análise de licença ambiental,
sugere-se que a mesma seja enquadrada em Transportes, Terminais e
Depósitos -Fracionamento e depósito de produtos químicos e perigosos de
médio porte e alto potencial poluidor.”
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Na Carta da PRODESIVO (Documento 6040157) dentre outros pontos podemos
destacar:

“Vimos, pelo presente o cio, solicitar uma reavaliação do nosso pleito,
assunto do processo em referência.

A Prodesivo Indústria e Comércio Ltda iniciou suas a vidades em 1990,
embalando e distribuindo colas, impermeabilizantes, silicones e geotêxteis
da Rhodia, destinados ao segmento da Construção Civil.

No decorrer deste período a empresa cresceu, aumentou seu Mix e passou a
atuar nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e Pará.

Atualmente, a Prodesivo almeja desenvolver novos produtos e alcançar
outros mercados e regiões.”

--------------------------------------

“Atualmente, as atividades realizadas pela Prodesivo são:

Envase de produtos à base de acetato de polivinila na forma de dispersão
aquosa, des nados a várias aplicações: impermeabilizantes e colas de uso
geral para aplicações em papel, papelão, tecido, madeira, pisos e adi vação
de argamassas. As resinas são compradas em containers de 1000 kg e
envasadas em embalagens de: 500ml, 0,9L, 5L, lOL, 20L, 50L e 200L.

Envase de produtos à base de resina acrílico-es renado , na forma de
dispersão aquosa, des nados a várias aplicações: chapisco,
impermeabilizantes, adesivos para gesso, isopor e plas ficante para
argamassa. As resinas são compradas em bombonas de 200 kg e envasadas
em embalagens de: 3,6kg, 18kg, 50kg e 200kg.

Industrialização de resinas à base de acetato de polivinila. Esse processo é
realizado para modificar o teor de sólidos e, assim, atender as diferentes
demandas do mercado. Nesse processo, as matérias-primas utilizadas são:

Água

Resinas Vinílicas

Homopolímeros

Copolímeros

Resina Acrilico-estirenado

Derivado de celulose

Alcalinizante

Antiespumante

Biocida;

7.Na oportunidade, registramos que temos plano de expandir o nosso por ólio,
produzindo tintas, massas corridas, texturas e grafiatos. Todos à base d'água

------------------------------

Em média, são produzidos mensalmente 30 toneladas de colas e
impermeabilizantes à base de acetato de polivinila e 5 toneladas de
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produtos à base de resinas acrílicas.

No parecer técnico 139/2018/IBRAM (16728528) podemos destacar:

- As a vidades desenvolvidas no empreendimento compreendem basicamente
o fracionamento, fabricação (mistura de adi vos) e envase de cola e o
comércio atacadista de produtos aplicados na construção civil como
impermeabilizantes, silicones, geotêxteis, ntas, argamassa, entre outros,
os quais encontram-se armazenados no empreendimento. As referidas
a vidades são desempenhadas em (03) três grandes galpões com uma área
em comum;

- A produção de cola consiste em adicionar derivado de celulose e outros
adi vos em um misturador para posteriormente envasar o produto em
diferentes frações (Foto 03). O misturador é circundado por uma rede de
drenagem responsável por captar o efluente gerado a qual é direcionado às
caixas coletoras (Foto 19). No momento da vistoria, não foram visualizados
efluentes nas respec vas caixas. De acordo com o informado pelo interessado,
a quan dade de efluente gerado nesse processo é pequena e demora para que
exija a re rada por empresa especializada. Ressalta-se que, as canaletas no
entorno da fabricação de cola encontravam-se sem manutenção (Foto 12);

- Além da fabricação de cola, o estabelecimento possui áreas com
armazenamento de produtos químicos e perigosos (Fotos 04, 13, 14, 15, 18
e 22). Apesar de grande parte dos produtos u lizados no estabelecimento
serem à base de água ou não tóxico, foram visualizados produtos a base de
solventes, thinner e produtos corrosivos (Foto 18). Os produtos perigosos
estavam armazenados de forma dispersa em área coberta e impermeável,
desprovidos de estruturas de contenção em caso de acidentes ou
vazamentos (Foto 18);

- A água u lizada no estabelecimento é fornecida pela CAESB e por captação
de poço artesiano. O interessado capta água da chuva para lavagem do pá o
(Foto 25);

- O empreendimento des na uma área para segregação de resíduos sólidos e
coleta seletiva para materiais recicláveis (papel, plástico, papelão) (Foto 5);

- Há um laboratório no estabelecimento para realização de testes de qualidade
dos produtos comercializados sob a responsabilidade do químico Roberto
Castro Coutinho (CRQ nº 12200468) (Foto 21);

- Durante a vistoria foi informado pelo interessado a intenção do
empreendimento ampliar suas a vidades com a fabricação de ntas. Para
essa a vidade nada foi construído ainda, está em fase projeto ; (os grifos e
negritos são nossos)

No item 6 “Análise Técnica”, ainda do Parecer 139/2018/IBRAM (16728528)
ressaltamos algumas partes:

“Os processos acima são des nados a aplicações de impermeabilizantes,
colas de uso geral, chapiscos, adesivos e plas ficante de argamassa.
Conforme o memorial descri vo, a produção média mensal é de 30 (trinta)
toneladas de cola e impermeabilizantes à base de acetato de polivinila, e
05 (cinco) toneladas de produtos à base de resinas acrílicas, em uma área
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total edificada de aproximadamente 2.600 m2, o que confere ao
estabelecimento uma produção significativa. A área em que são armazenados
os produtos perigosos não contempla toda de produção e estoque. O
potencial poluidor da a vidade, por se tratar de um depósito de produtos
químicos e perigosos é considerado alto. A Polí ca Nacional de Meio Ambiente
prevê que a indústria química de produção de substâncias e fabricação de
produtos químicos de alto potencial poluidor, não restando discricionariedade
técnica neste caso.”

------------------------------------------------------------------------------------

“Considerando a vistoria realizada no empreendimento em questão, foi
verificado que o estabelecimento realiza basicamente a produção de cola com
fracionamento e envase do produto, para posterior comercialização. A
qualidade dos produtos é testada em laboratório , sob a responsabilidade de
um químico. Foi apresentado o Cer ficado de Anotação de Função Técnica do
químico industrial Roberto Castro Cou nho para a empresa PRODESIVO
INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA (16040157, folhas 21 e 22). A a vidade de
produção e envase de cola vistoriada é de baixo impacto ambiental. A
quan dade de efluentes gerada é reduzida. Não foram verificados no processo
produ vo emissão de poluentes atmosféricos significa vos. Apesar da
classificação da a vidade como de alto potencial poluidor, devido ao
armazenamento de produtos químicos e perigosos, foi possível verificar que
a maioria dos produtos no empreendimento são à base de água ou acabados
para venda no atacado.

A presença de produtos inflamáveis, corrosivos e à base de solvente, exige
do empreendedor o correto armazenamento, manuseio e des nação
ambientalmente adequada de resíduos gerados. Além disso, a geração de
efluentes no processo de produção de cola, observada durante a vistoria, é
diminuta. Foi verificado que são realizadas lavagens dos recipientes que
armazenam os insumos u lizados na fabricação da cola no pá o do
empreendimento. Dessa forma, esses efluentes que contenham produtos
químicos ou perigosos devem ser con dos de forma que não alcancem a rede
de drenagem pluvial, o solo, áreas verdes ou demais estabelecimentos
vizinhos. Sendo assim, esses efluentes devem ser tratados, armazenados e
des nados de forma ambientalmente adequada, por empresas especializadas
e licenciadas. Além do mais, no caso de lançamento de esgoto, deve se
observar o Decreto Distrital n.º 18.328/97.

------------------------------------------------------------------------------

Por fim, ressalta-se que até que seja manifestada a decisão quanto o
enquadramento da a vidade em questão, o interessado deverá cumprir as
pendências verificadas durante a vistoria por esta equipe técnica, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias, como:

1. Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS deve ser
executado e man do atualizado nos termos dos seguintes disposi vos legais:
Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010;

2. Separar e armazenar adequadamente em reservatório específicos
devidamente

3. Des nar adequadamente os resíduos perigosos – classe I (embalagens de
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produtos químicos, estopas, resíduos provenientes da manutenção do
S.S.A.O., entre outros contaminados) por empresa especializada e
devidamente licenciada. Estes resíduos deverão ser incinerados quando não
houver outra des nação mais adequada, uma vez que não podem ser
dispostos em aterro sanitário doméstico;

4. Armazenar os produtos químicos adequadamente considerando possíveis
incompa bilidades entre eles, conforme informações das Fichas de
Informação de Segurança para Produtos Químicos - FISPQ;

5. Realizar manutenção periódica nos canaletes existentes na área de
fabricação de cola, de forma a impedir que esses efluentes extravasem
desses canaletes, e se misturem com a rede de drenagem de águas pluviais,
juntamente com o relatório fotográfico comprovando a realização da
manutenção;

6. Os efluentes gerados no empreendimento não poderão escoar para a área
pública, devendo ficar con dos em reservatórios apropriados para tal fim até
sua coleta e destinação ambientalmente adequada;

7. Apresentar Outorga de direito de uso de água u lizada, emi da pela
ADASA/DF;

8. Apresentar Parecer Técnico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
- CBMDF aprovando a a vidade de armazenamento de produtos químicos
e perigosos, válido;

9. Apresentar Cer ficado de Licenciamento do RLE Digital, conforme o Decreto
n.º 36.948, de 04/12/2015.

No item 7 .Considerações Finais do Parecer 139/2018/IBRAM (16728528)
ressaltamos algumas partes:

“7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a localização, o zoneamento ambiental, o armazenamento de
produto químico e perigoso, a fabricação industrial de substâncias
químicas, o pedido de reavaliação protocolado pelo interessado, o baixo
impacto ambiental das a vidades desenvolvidas no estabelecimento, a
Resolução CONAM n.º 01 de 30/01/2018 e a vistoria in loco esta área técnica
se posiciona favoravelmente à emissão de LAS para o empreendimento em
questão.

Percebe-se claramente nos documentos do IBRAM apresentados anteriormente,
que existem Dois processos produ vos nas a vidades a serem consideradas no processo de
licenciamento em tela: Uma delas é o pré-armazenamento de produto químico e perigoso e
outra, a fabricação industrial de substâncias químicas (as quais são de três pos) , como
declarado pelo próprio RAS e carta da PRODESIVO:

Envase de produtos à base de acetato de polivinila na forma de dispersão
aquosa, des nados a várias aplicações: impermeabilizantes e colas de uso
geral para aplicações em papel, papelão, tecido, madeira, pisos e adi vação
de argamassas. As resinas são compradas em containers de 1000 kg e
envasadas em embalagens de: 500ml, 0,9L, 5L, lOL, 20L, 50L e 200L.

 Envase de produtos à base de resina acrílico-es renado, na forma de
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dispersão aquosa, des nados a várias aplicações: chapisco,
impermeabilizantes, adesivos para gesso, isopor e plas ficante para
argamassa. As resinas são compradas em bombonas de 200 kg e envasadas
em embalagens de: 3,6kg, 18kg, 50kg e 200kg.

 Industrialização de resinas à base de acetato de polivinila. Esse processo é
realizado para modificar o teor de sólidos e, assim, atender as diferentes
demandas do mercado.

É bastante interessante que o Parecer técnico do IBRAM em nenhum momento trata do
envase de resinas à base de resina acrílico-es renado des nado a produzir impermeabilizantes ,
mencionando apenas o acetato de Polivinila que é inerte e não tóxico. Também não é mencionado em
nenhum momento no parecer a u lização declarada pela PRODESIVO de biocidas no próprio processo
de produção de outros produtos como desinfentantes genéricos e hospitalares, como também é
declarado pela PRODESIVO.

As caracterís cas destes produtos não mencionados no Parecer Técnico do IBRAM são
descritas no Anexo I deste Parecer e são caracterizadoras da não toxicidade do Acetato de Polivinila
(PVA) e do Risco ambiental e à saúde humana devido à grande toxicidade e periculosidade dos
produtos produzidos à base da Resina acrílica-estirenada, bem como dos biocidas.

Também não aparece menção no Parecer Técnico do IBRAM à fabricação de ntas que
a PRODESIVO menciona em sua carta solicitando a Reavaliação do Licenciamento  ((Documento
6040157) que não seja que não existe nenhuma construção ainda para esta produção. Nada também é
mencionado sobre o fato de que os impermeabilizantes são produzidos exatamente com a base da
Resina acrílica-es renada, as quais são tóxicas exatamente pelo exarar do monômero es reno,
como é visto nas recomendações presentes no Anexo I deste parecer: “ Outro fator que dever ser
levado em consideração é o risco ambiental e à saúde humana apresentado pelo monômero
es reno presente durante a produção da nta impermeabilizante acrílica es renada. Para evitar
esses possíveis riscos, principalmente para os funcionários da produção da nta que ficam
expostos à inalação do monômero durante o processo produ vo, a resina acrílica pura apresenta
vantagens em relação à acrílica estirenada.”

 

VOTO

 

A Resolução 01/2018 do CONAM estabelece em seu ar go 4º que “O IBRAM poderá,
mo vadamente, a pedido do empreendedor, enquadrar no rito do Licenciamento Ambiental
Simplificado empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter pequeno potencial de impacto
ambiental, mas que não estejam previstos no anexo I desta  Resolução ou em qualquer outra regra
específica relativa a licenciamento ambiental.”

A aplicação do ar go, porém é derivada da análise que tem que ser feita,
obrigatoriamente, sobre os critérios u lizados na Resolução em tela para enquadramento no processo
de Licenciamento Ambiental simplificado que, como se pode observar, facilmente, são de duas
naturezas distintas:

1. Pequeno Potencial de Impacto Ambiental;

2. Pequeno porte assim caracterizado pela análise que a tabela do Anexo I da
Resolução apresenta para cada atividade descrita.

No primeiro critério , potencial de Impacto ambiental, ficou claro que só foi observado
o quesito do Envase de produtos à base de acetato de polivinila não tendo sido observadas as duas
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outra atividades que são apresentadas pelo próprio requerente  a saber, o Envase de produtos à base
de resina acrílico-estirenado e a Industrialização de resinas à base de acetato de polivinila nem ao
menos o armazenamento de grande porte de armazenamento de produtos químicos e perigosos
como reconhecido pelo próprio Parecer técnico do órgão. É mencionado que pelo menos 5
toneladas de produtos à base do produto à base de resinas acrílico-es renado  são produzidos
mensalmente conforme declarado pelo Requerente. Qual seria o potencial de impacto ambiental
de um acidente com este produto? Qual seria o risco ambiental à ARIE JK que fica a menos de 250
metros da localização da Indústria?

Ainda quanto a este critério, segundo o Parecer Técnico nº 55/2016 - GPREV/SULAM,
com base na Resolução CONAMA nº 237/1997 e no Decreto Distrital nº 36.992/2015, o IBRAM
manifestou-se que a a vidade fosse enquadrada em “TRANSPORTE, TERMINAIS E DEPÓSITOS -
fracionamento e depósito de produtos químicos e perigosos” de médio porte e alto potencial
poluidor.

 Neste mesmo parecer  fica claro também a existência de outra a vidade que não é
nem ao menos declarada ou citada pelo segundo Parecer do IBRAM: “Considerando a legislação
aplicada, ressalto que a Resolução CONAMA nº 237/1997 prevê que as a vidades de depósito de
produtos químicos e perigosos, bem como a fabricação de impermeabilizantes, solventes, secantes ou
produção de substâncias químicas são passíveis de licenciamento ambiental.”

No que toca ao segundo critério para enquadramento da a vidade na citada Resolução
do CONAM encontramos o quesito porte. Quanto a este quesito a resolução apresenta o critério de
que a a vidade produ va de pequeno porte estaria em todos os casos confinada a áreas reduzidas
(sejam elas áreas úteis do empreendimento sejam área útil de processamento).

Quanto a isto, o próprio parecer Técnico 139/18 do IBRAM, apesar de afirmar em sua
conclusão que o potencial de impacto é baixo, também se manifesta, no item 6, Análise Técnica.
quanto a seu porte e impacto ambiental de forma controversa no mesmo documento ao afirmar que:

“Conforme o memorial descri vo, a produção média mensal é de 30
(trinta) toneladas de cola e impermeabilizantes à base de acetato de
polivinila, e 05 (cinco) toneladas de produtos à base de resinas
acrílicas, em uma área total edificada de aproximadamente 2.600 m2, o
que confere ao estabelecimento uma produção significa va. A área em
que são armazenados os produtos perigosos não contempla toda de
produção e estoque. O potencial poluidor da a vidade, por se tratar
de um depósito de produtos químicos e perigosos é considerado alto.
A Polí ca Nacional de Meio Ambiente prevê que a indústria química
de produção de substâncias e fabricação de produtos químicos de
alto potencial poluidor, não restando discricionariedade técnica
neste caso.”

 

Isto posto,

Considerando que a vidade de Indústria Química não está prevista na Resolução,
mas, poderia, em tese, ser nela enquadrada se atendidos pelo menos um dos dois quesitos
básicos nela previstos (baixo potencial de Impacto ambiental de todas as a vidades produ vas
e/ou porte reduzido) se não for necessária a demonstração dos dois;

Considerando, que o Parecer Técnico não apresentou evidências do baixo potencial
de impacto ambiental de todas as substâncias produzidas (somente a dos produtos com Acetato de
Polivinila) e pelo contrário, existem nele declarações sobre alto potencial poluidor de alguns outros
elementos também produzidos em menor quantidade;
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Considerando que não existe no Parecer Técnico nenhuma análise sobre o porte da
empresa que caracterize seu pequeno porte, nem considerações sobre a área ú l do
empreendimento ou sobre a área útil de processamento da empresa;

Considerando que não existem análises de potencial de impacto ambiental sobre o
envase e fabricação de produtos à base de resina acrílico-es renado e nem sobre seu
armazenamento (quan dade, volume e po de armazenamento tanto dos insumos quanto do
produto resultante desta substância);

Considerando que não existe análise nem parecer sobre o uso de Biocidas na
produção de outros produtos (possivelmente desinfetantes) nem sobre a quan dade e potencial
de impacto ambiental deste produto;

Voto por:

1. Estabelecimento da necessidadeda existência de Parecer Técnico contendo
critérios obje vos que  demonstrem, cabalmente, o pequeno potencial de
impacto poluidor de todos os processos produ vos envolvidos e/ou da
comprovação de porte reduzido  do empreendimento solicitante do
enquadramento em rito de Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS)nos casos
previstos no ar go 4º (empreendimentos ou a vidades que demonstrem ter
pequeno potencial de impacto ambiental, mas que não estejam previstos no anexo I
daResolução nº 01/2018)

2. Retorno do processo à Área Técnica responsável para nova vistoria e
determinação de novas evidências que demonstrem os elementos con dos na
premissa con da no voto 1, sem prejuízo de novo encaminhamento a este Conselho
para outra análise no futuro;

3. Pela impossibilidade do enquadramento do pedido de Licenciamento sub
examen em LAS pela falta de elementos comprobatórios do baixo impacto
ambiental das a vidades produ vas e/ou de evidências que demonstrem o porte
reduzido do empreendimento solicitante, caso os votos 1 e 2 sejam rejeitados pelo
plenário.

Brasília, 06 de dezembro de 2019.

 

 

LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURÃO SÁ

CONSELHEIRO

Representante do FÓRUM DAS ONGS AMBIENTALISTAS DO DF E ENTORNO
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ANEXO 1

INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS COM QUE A EMPRESA TRABALHA
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Acetato de Polivinila:

                 O Acetato de polivinila, principal componente químico da cola de PVA, foi descoberto
pelo alemão Fritz Klatte em 1912. A cola não libera odores ou vapores perigosos e é
perfeitamente segura de manusear com as mãos desprotegidas.  A cola de PVA, quando há boa
circulação de ar, seca mais rápido, principalmente em temperatura ambiente. Você obtém uma
selagem mais forte pressionando as partes que estão sendo coladas. A versão amarela do PVA é
frequentemente chamada de cola de madeira. O PVA é flexível, permanente e somente tóxico se
for ingerido.  Não contém solventes. Proporciona uma união muito resistente. E ao contrário de
muitos polímeros, não é ácido. Tem um valor de pH neutro.

 

 

Resina acrílica estirenada:

TÍTULO: Avaliação do desempenho de tintas base água com diferentes tipos de resinas

AUTORES: MENDONCA, B. C (CEFET-GO) ; SOARES, F. Q. (CRQ-XII) ; OLIVEIRA, S. B.
(CEFET-GO)

RESUMO: Este trabalho tem como foco testar duas resinas oferecidas comercialmente para
indústrias tintas base de água. Para a realização deste trabalho produziu-se uma tinta de
acabamento semi-brilhante onde avaliou-se o dimensionamento do maquinário, a fim de obter um
processo favorável a produção de tintas. Depois de produzidas as duas tintas com as resinas
confrontadas, encaminhou-se as mesmas para laboratório para serem submetidas a testes de
desempenho. Com os resultados obtidos pode-se concluir que a tinta produzida com resina
acrílica pura apresentou um rendimento superior de 75% quanto à resistência e 6% quanto à
cobertura quando comparada com a produzida com resina acrílica estirenada. Portanto a tinta
acrílica pura apresentou qualidade superior à tinta acrílica estirenada.

PALAVRAS CHAVES: tinta, semi-brilhante, desempenho.

INTRODUÇÃO: O setor de revestimento no país foi representado por um capital de US$2,05
bilhões no ano de 2006, com um volume aproximado de 968 milhões de litros de revestimento. A
previsão para o ano de 2007 é um crescimento de 4,5% (ABRAFATI, 2007). Diante da expectativa
de crescimento do setor, produtos que apresentem qualidades diferenciadas podem se destacar
neste segmento. Diferenciações quanto à qualidade pode ser conseguida através da aplicação de
matérias-primas que possuam tecnologias diferenciadas e que garantam melhor desempenho do
produto final.

Características como acabamento, resistência e adesão são proporcionadas principalmente pela
resina que é usada na formulação. As resinas que são utilizadas para produção de tintas são
obtidas através de processos conhecidos como polimerização e que pode ser realizada através
das formas polimerização por condensação e polimerização por adição (MANO e MENDES,
2004).

Focado nos estudos citados, e diante do crescimento do setor de revestimentos, este trabalho tem
como objetivo contribuir para a melhoria dos produtos oferecidos pelas empresas que produzem
revestimentos no país. Para isso foi estudado a produção de duas tintas de acabamento semi-
brilhante e verificado o desempenho dessas tintas em função do tipo de resina utilizada no
processo de fabricação.

MATERIAL E MÉTODOS: Para verificar o desempenho da tinta em função da resina utilizada,
preparou-se uma base composta por: 43,3% de água, 0,05% de nitrito de sódio, 0,05% de
hexametafosfato de sódio, 0,7% de Dispercryl SAP, 0,5% de aguarráz, 17% de TiO2, 4,5% de
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Saca-B, 2,1% de Ureol 7000, 0,3% de solução de amônia 24%, 35% de resina (adicionada
posteriormente), 0,2% de Liocide669, 0,1% de Corina DF, 0,2% de MCT-K4, 0,2% de Resiwet SS
e 0,8 de Ultrasolv p240.

Em um béquer de 5000 mL adicionou-se a água, e posicionou-se o béquer junto ao dispersor já
adaptado com o disco tipo cowles. Então iniciou-se a dispersão da tinta. Na etapa inicial, a uma
rotação de 360 rpm por 4 minutos, adicionou-se: nitrito de sódio, hexametafosfato de sódio,
Dispercryl-SAP, metade do produto MCT-K4 e Corina DF e Liocide 669. Em seguida realizou-se
a dispersão das cargas a uma velocidade de 900 rpm durante quinze minutos, onde se iniciou
pela adição de dióxido de titânio e posteriormente o Saca-B. Posteriormente adicionou-se o
restante dos aditivos que foram sugeridos pela formulação na seguinte seqüência: Uerol 7000,
Solução de Amônia, aguarráz, Resiwet SS, o restante do MCT-K4 e Ultrasolve P-240. Retirou-se
duas alíquotas de 1400 gramas da base produzida. Adicionou-se essas alíquotas em 2 (dois)
béqueres de 2000 mL devidamente identificados, onde em cada béquer adicionou-se 600 gramas
de resina, um com Mowilight VP6170 e outro com Novocril 1014. Manteve-se o sistema sob
agitação por mais 5 minutos para dispersão.

Após a adição das resinas, encaminhou-se estas tintas para laboratórios onde os seguintes testes
(segundo ABNT) foram realizados: NBR 14942, NBR14943 e NBR14940 (poder de cobertura da
tinta seca, poder de cobertura da tinta úmida e teste de resistência à abrasão com pasta abrasiva,
respectivamente).

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a produção da base da tinta, alguns cuidados foram
tomados. O processo de dispersão das matérias primas pode ser simples, porém caso não seja
processado de forma correta, os resultados obtidos com os ensaios podem possuir erros que
comprometerão o trabalho. Um fator importante é o dimensionamento dos equipamentos e
sistema de produção; e a velocidade de agitação para evitar formação de bolhas encapsuladas.

Silva e Uemoto (2005), através de pesquisa do mercado de tintas, sugerem que tintas de
acabamento semi-brilhante devem possuir um poder de cobertura do filme seco de 5m2/L, e
resistir a no mínimo 600 ciclos de lavabilidade. Ambas as tintas produzidas apresentaram
resultados satisfatórios onde a acrílica pura apresentou poder de cobertura de 8,3 m2/L e resistiu
a 984 ciclos, e a acrílica estirenada apresentou poder de cobertura de 7,8 m2/L e resistiu a 563
ciclos. Portanto a tinta acrílica pura apresentou melhor rendimento e melhor desempenho.

Outro fator que dever ser levado em consideração é o risco ambiental e à saúde humana
apresentado pelo monômero estireno presente durante a produção da tinta acrílica
estirenada. Para evitar esses possíveis riscos, principalmente para os funcionários da
produção da tinta que ficam expostos à inalação do monômero durante o processo
produtivo, a resina acrílica pura apresenta vantagens em relação à acrílica estirenada.

 

CONCLUSÕES: A partir da análise dos resultados experimentais deste trabalho podemos
concluir que:

1. Deve-se dar importância aos testes de desenvolvimento e aplicação realizados em laboratório
de indústria de tintas;

2. O maquinário utilizado para a produção das tintas deve ser devidamente dimensionamento;

3. A tinta com resina acrílica pura apresentou um rendimento superior de 75% quanto à resistência
e 6% quanto à cobertura quando comparada com a produzida com resina acrílica estirenada.

4. A tinta com resina acrílica pura apresenta a vantagem de não utilizar monômero estireno na sua
formulação.
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Perigo na manipulação dos materiais a base de resina acrílica

24 de janeiro de 2014 · por Eduardo Carvalho, DDS         

No meio odontológico, estamos em frequente contato com as resinas acrílicas. Por se tratar de um
material extremamente volátil vale a pena conferir os cuidados que devemos tomar com relação a
este produto no artigo a seguir.

 

Não há apenas uma resina acrílica. existem muitos tipos, porque as resinas acrílicas são uma
família de substâncias químicas formadas a partir da mistura de ácido acrílico e ácido metacrílico
em conjunto com outros produtos químicos. Os tipos mais comuns de resina acrílica são acrilato
de polimetilo e metacrilato de polimetilo. O primeiro é utilizado principalmente para adesivos e
acabamento de têxteis, e também pode ser misturado com a argila para papel de lustro.

 

Manipulação de Cuidados

Podemos entrar em contato com a resina acrílica através de contato com a pele ou inalação, se
ele estiver em sua forma de pó. Uma vez que é a partir de terminado o processo químico, a resina
acrílica é um polímero sintético de alto peso molecular. Estes produtos químicos não exigem
métodos específicos em que eles têm que ser tratados, porque eles têm propriedades bastante
bom do ponto de vista científico. Tudo o que é necessário ao manusear resinas acrílicas em
ambientes industriais é boa higiene e segurança. Mas, por outro lado, as resinas acrílicas podem
conter vestígios de acrilato de etilo, uma substância química que é conhecida por seu perigo
potencial, se entra em contacto com seres humanos. A Agência Internacional para Pesquisa
sobre Câncer (IARC) classificou o acrilato de etila como substância cancerígena, um
agente que pode causar câncer de organismos humanos.

 

Contato com a pele e olhos

Resinas acrílicas precisam ser imediatamente lavada com água corrente para longe, se você
entrar em contato com eles através dos olhos ou contato com a pele. Se a irritação ocular persistir
depois de enxaguá-la, procure ajuda médica imediatamente. O mesmo deve ser feito em caso de
irritação da pele. Tire todas as roupas ou sapatos que tenham sido contaminados pela resina.

Inalação

Como já foi mencionado antes, a inalação é uma outra maneira em que podemos entrar em
contato com a resina acrílica. Neste caso, respirar ar fresco para reduzir o perigo, mas se a
pessoa não estiver respirando, então não há necessidade de respiração artificial e oxigênio, se a
pessoa ainda tem dificuldade para respirar corretamente. Estas propriedades de primeiros
socorros também são levados em caso de intoxicação.

 

Evite o uso freqüente de acrílico à base de produtos

Os utilizadores frequentes de produtos feitos de resina acrílica estão sujeitos a efeitos de saúde
mais complexas, especialmente aquelas pessoas ou seja, mulheres que muitas vezes mudam
suas unhas e estão diariamente expostos a metil metacrilato. Quanto mais vezes você usar esses
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produtos, maior será o risco. Os pacientes de estética deve sempre ser alertados para não se
tratar com auto-fabricadas de acrílico à base de produtos, porque estes produtos podem ser
extremamente perigoso.

 

Acrilato de metilo Encontrado em luvas de látex

Acrilato de metilo (muitas vezes abreviado como MMA) é um monómero de química da resina
acrílica utilizada tanto industrialmente e medicamente. Os campos da medicina em que acrilato de
metilo, é usado incluem cirurgia e odontologia. Por esta razão, a consciência sobre a toxicidade
elevada de acrilato de metilo foi elevada entre os cirurgiões e enfermeiros, porque eles usam luvas
de látex durante operações cirúrgicas e luvas de látex têm mais de acrilato de metilo. Para além
da irritação da pele, sintomas consequentes após entrar em contacto com o acrilato de metilo
incluem hipersensibilidade a asma, assim como outras doenças respiratórias, dermatológicas e
doenças neurológicas.

 

Técnicas simples pode ser realizada para eliminar MMA a partir de ambientes médicos e outros.
Pacientes, médicos, enfermeiros e outro pessoal médico deve evitar o contato com o MMA, tanto
quanto possível, e com escritórios e wardrooms deve ser bem ventilado para evitar a inalação.

Fonte: http://centrodeartigos.com

 

Biocidas

O termo biocida pode ser encontrado no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Online da
Michaelis. Biocida é um conceito que se refere à substância que é capaz de eliminar organismos
vivos.

Além desse sentido amplo, a ideia de biocida é normalmente aplicada ao elemento químico, de
origem sintética ou natural, que é utilizado pelo ser humano para controlar os organismos que
considera prejudiciais. Herbicidas, pesticidas, inseticidas e bactericidas, nesse sentido, são
biocidas.

Um biocida pode matar ou impedir o desenvolvimento ou ação de um organismo. Pode atuar
quimicamente ou fisicamente, geralmente penetrando nas membranas celulares para interromper
as reações bioquímicas e, assim, destruir os sistemas.

É comum o uso de biocidas de amplo espectro, capazes de proteger as culturas contra a ação de
diferentes microrganismos (como vírus ou bactérias). Idealmente, o biocida deve ser eficaz
mesmo em baixa concentração, persistir ao longo do tempo e ter toxicidade reduzida para os
seres humanos.

Deve-se notar que a produção, comercialização e uso de biocidas são regulados por lei. Um
biocida usado em doses elevadas, ou composto de substâncias muito tóxicas, pode causar sérios
danos à saúde de uma pessoa, ou até mesmo levar à morte por envenenamento.

Além da utilização nas culturas, os biocidas são também são usados para tratar a água (tornando-
a potável), na indústria do couro e na produção de petróleo, entre muitas outras áreas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A palavra biocida é um termo para substâncias ativas que exterminam, neutralizam, previnem ou
impedem a ação de microrganismos vivos indesejados, como fungos e bactérias. Este conceito é
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aplicado em desinfetantes, esterilizantes químicos, antissépticos e conservantes.

Os biocidas são muito utilizados para agentes de inibição de microrganismos patogênicos em
geral.

Biocidas de Desinfecção:

Além da ação biocida na conservação dos produtos, os biocidas de desinfecção possuem ação
também nos microrganismos indesejados presentes na superfície aplicada.

Por isto quando aplicamos um desinfetante, ele terá uma ação de proliferação e/ou eliminação
dos microrganismos na área de contato, normalmente sua ação é focada para salmonella e
estafilococos para uso geral.

Desinfetantes de uso geral:

Exigem que tenha uma ação biocida nos microorganismos, normalmente salmonella e
estafilococos.

Existem 3 tipos de classificações: Não crítico, semi-crítico e crítico.

Não crítico é referente ao uso geral, efetivo contra salmonella e estafilococos.

Quando falamos de ação hospitalar semi-crítico, é necessário que o produto tenha ação biocida
contra salmonella, estafilococos e pseudomonas.

E também existem os biocidas para aplicação em alimentos, que são efetivos contra salmonella,
estafilococos, pseudomonas e escherichia coli.

Hospitalar:

No hospital as áreas são separadas em 3 categorias:

Não críticos: Utilizados na recepção.

Semi-crítico: Utilizados nos corredores, salas de pré-operação e superfícies gerais.

Crítico: Utilizados em instrumentais, com ação sobre uma gama de microorganismos muito
maior.

Existem diversos recursos adicionais para a desinfecção hospitalar crítica como peróxido de
hidrogênio, equipamentos próprios para desinfeção como radiação de calor, entre outros.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HERNESTO BORGES DE MOURÃO SÁ -
Matr.0270199-5, Conselheiro(a) Deliberativo(a), em 06/12/2019, às 13:10, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32451906 código CRC= 53337667.
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