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MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 LICENÇA OPERAÇÃO                                                        LO n.º 007/2019 
 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, criada pela Lei Municipal nº. 003 de 1993, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Lei Municipal nº 1.241/11 de 27/09/2011, bem como de acordo 
com a Lei nº 6.938/81, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90, Resolução 
CONAMA nº 237/97 de 19/12/1997, e Lei Municipal n.º 1986 de 28/12/18, 
combinada com a Resolução CMMA n.° 001/10 de 28/12/2010, EXPEDE A 
PRESENTE LICENÇA DE OPERAÇÃO, que autoriza: 

 
Processo Administrativo n.º 000.742/2015 
Protocolo n.º 132/2018 de 05/11/2018 
 
Licenciada: LATICÍNIO BOAVISTENSE LTDA 

CNPJ 06.096.958/0001-04 
 
Endereço: Linha Mirim  

Interior do município de Nova Boa Vista – RS 
 
VISTO: ART n.º 9565468 CREA-RS de Elaboração de Relatório e Assessoria, e 
Plano PGRS, de responsabilidade do Eng. Ambiental PATRICIA FORTES SIGNOR 
CREA-RS 224.051. Parecer Técnico da empresa JR AMBIENTAL LTDA CREA-RS 
155.125, ART n.º 9891049 do CREA-RS (Contrato Administrativo), datado de 
22/02/2019, manifestando-se favorável conforme objeto condições e restrições. 
 
OBJETO: Na Linha Mirim, Interior do município de Nova Boa Vista – RS, no imóvel 
matriculado no CRI de Sarandi sob nº 13.683, nas Coordenadas Geográficas, Lat. 
27º59’54,3”S Long. 52º58’56,2”W, empregando 20 (vinte) funcionários, 
funcionamento máximo de 24:00 horas/dia, com 03 turnos de funcionamento. 
Promover às OPERAÇÕES relativas à atividade de: 
 

1. Beneficiamento e Industrialização de Leite e/ou seus Derivados, 
exceto preparação de Leite - CODRAM 2625-10 área útil de 3.000,00 m², 
contemplando: 

  
a) Queijaria – área 2.250,00 m²; 

 
CAPACIDADE PRODUTIVA MÁXIMA MENSAL: 

 
Descrição do Produto Unidade Medida Quantidade 

Queijo Mussarela Ton. 280 t 

Queijo tipo Coalho Ton. 15 t 

Queijo tipo Lanche Ton. 45 t 

Queijo tipo Colonial Ton. 15 t 
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Queijo tipo Prato (cobocó) Kg. 300 

 
b) Derivados do Leite e Bebidas Lácteas Inclusive Pasteurização – área 

750,00m², 
 

CAPACIDADE PRODUTIVA MÁXIMA MENSAL: 
 

Descrição do Produto Unidade Medida Quantidade 

Manteiga Ton. 5,0 t 

Ricota Ton. 5,0 t 

Requeijão Ton. 12 t 

Nata Ton. 28 t 

Bebida Láctea. Litros 10.000 l 

Soro de Leite Resfriado Litros 420.000 l 

 

2. Preparação de Leite - CODRAM 2625-30, área construída de 305,00 
m² contemplando: Rampa de recebimento, Sala de Pasteurização e Sala de 
Maquinários, com capacidade produtiva mensal a ser ampliada.  
 
CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 
1. No caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de 
processo, implantação de novas linhas de produção, ampliação de área ou de 
produção, relocalização, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento 
junto ao Departamento Ambiental Municipal; 
2. Deverá ser mantido à disposição da fiscalização do Município o registro regular 
junto ao IBAMA, relativo ao CTF em conformidade ao ART 17 da Lei nº 6938/1981; 
3. Deverá ser mantido à disposição da fiscalização do Município Registro de 
Inspeção Técnica Periódica relativa a Segurança da Caldeira, em conformidade com 
a NR 13 do Ministério do Trabalho e Emprego; 
4. Os efluentes líquidos domésticos provenientes dos sanitários deverão ser 
convenientemente tratados no local no sistema fossa séptica e filtro anaeróbio, 
este com limpezas periódicas de remoção do lodo, para posterior infiltração no solo, 
desde que atendidas às especificações das Normas Técnicas da ABNT, NBR 
7.229/93 e NBR 13.969/97. 
5. O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, 
respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente, decorrentes da má operação 
da atividade; 
6. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da 
área do empreendimento e apresentado ao Departamento Ambiental Municipal, com 
antecedência mínima de 02 (dois) meses, o plano de desativação com levantamento 
do passivo e definição da destinação final do mesmo para local com licenciamento 
ambiental, acompanhado de cronograma executivo; 
7. Deverá ser cientificada a autoridade municipal competente a cerca de quaisquer 
problemas ambientais que venham ocorrer na área e atividade objeto da presente 
LO; 
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2. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental: 
1. Este empreendimento deverá seguir o regime jurídico de conservação, proteção, 
regeneração e utilização estabelecido na Lei Federal n.º 11.428/06, de 22/12/2006, 
bem como no Decreto federal nº 6.660/08 de 21/11/2008, que dispõe sobe a 
utilização da vegetação nativa de Bioma Mata Atlântica; 
 
3. Quanto aos Efluentes Líquidos: 
3.1. Empreendimento está incluído no Sistema de Automonitoramento de Efluentes 
Líquidos das Atividades Poluidoras Industriais Localizadas no Estado do Rio Grande 
do Sul - SISAUTO, atualizado pela Resolução CONSEMA n.º 01 de 20 de março de 
1998 e publicada em 15 de abril de 1998, na classe B, devendo realizar medições e 
análises de seus efluentes líquidos de acordo com a "Tabela de Parâmetros e 
Padrão de Emissão" desta Licença e encaminhar a respectiva "Planilha de 
Acompanhamento de Efluentes Líquidos" ao Departamento Ambiental Municipal, até 
o décimo quinto dia, do mês subseqüente ao mês da medição, de acordo com o Art. 
19 desta Resolução, tendo como modelo, “a Planilha digital encontra-se disponível 
na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ 
Resíduos e Efluentes Industriais - Planilhas de Acompanhamento/ SISAUTO- 
Planilha SISAUTO”; 
3.2. A vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos industriais 
é de 60,00 m³/dia, sendo que a vazão de pico não poderá ultrapassar 1,5 vezes a 
vazão média horária lançada no dia, de modo a atender o artigo 16 da Resolução 
CONAMA 430/2011; 
3.3. Do corpo receptor dos efluentes líquidos, deverá ser apresentado: a) A vazão 
máxima para o lançamento dos efluentes líquidos industriais (m³/dia), de modo a 
atender o artigo 16 da Resolução CONAMA 430/2011; b). A indicação do corpo 
receptor dos efluentes líquidos tratados, indicando as Coordenadas Geográficas do 
ponto, e as estruturas de condução (materiais e extensão); c) O Local de recolhido 
separadamente do Soro, recebendo tratamento e destinação adequados, não 
podendo ser enviado ao sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais, nem 
ser lançado em corpos hídricos 
3.4. Para fins de automonitoramento, deverão ser analisados e reportados, através 
da "Planilha de Acompanhamento de Efluentes Líquidos", os parâmetros, as 
frequências de medição e os tipos de amostragem abaixo listados para os efluentes 
líquidos industriais tratados com lançamento direto ou indireto em corpos hídricos 
(conforme Resoluções CONSEMA N.º 01/1998 e Resolução CONSEMA 355/2017): 
 

Tabela de Parâmetros e Padrão de Emissão 

Parâmetro Padrão de Emissão a Ser 
Atendido 

Frequência 
Medição 

Tipo 
Amostragem 

Cloreto  anual simples 

Cor Não deve conferir mudança de 
coloração (cor verdadeira) ao 

corpo hídrico receptor 
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Demanda bioquímica 
de oxigênio 

<= 150 mg DBO5/L bimestral composta 

Demanda química de 
oxigênio 

<= 360 mg O²/l trimestral composta 

Espumas virtualmente ausente   

Fósforo total <= 4 mg P/L ou 75% de 
eficiência 

trimestral composta 

Materiais flutuantes ausente   

Nitrogênio amoniacal <= 20 mg Nam/L anual simples 

Nitrogênio total 
Kjeldahl 

<= 20 mg N/L ou 75 % de 
eficiência 

trimestral composta 

Odor livre de odor desagradável   

Óleos e graxas 
minerais 

<= 10 mg/L trimestral composta 

Óleos e graxas 
vegetais e animais 

<= 30 mg/L anual simples 

pH entre 6,0 e 9,0 diária simples 

Sólidos sedimentáveis <= 1,0 ml/L em teste de 1 (uma) 
hora em "Cone Imhoff" 

anual simples 

Sólidos suspensos 
totais 

<= 155 mg/L trimestral composta 

Subst tensoativas 
reag azul metileno 

<= 2,0 mg MBAS/L semanal Composta 

Temperatura < 40 ºC diária simples 

 
3.5. Os padrões de lançamento poderão ser reavaliados, conforme Artigo 7º da 
Resolução CONSEMA 355/2017, em função da definição da vazão de referência do 
Curso Hídrico receptor; 
3.6. Deverá ser apresentado ao Departamento Ambiental Municipal, resultado de 
análise físico-química de seus efluentes brutos com uma periodicidade anual, no 
mês de março, realizada por laboratório cadastrado junto a esta Fundação, 
abrangendo os seguintes parâmetros: pH, temperatura, DBO5, DQO, sólidos 
suspensos, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas e demais parâmetros relevantes 
existentes na composição do referido efluente; 
3.7. Deverá ser mantido, responsável técnico pela operação da Estação de 
Tratamento de Efluentes Líquidos (ETE) com a ART (anotação de responsabilidade 
técnica) atualizada, bem como deverá ser apresentado, com uma periodicidade 
semestral, nos meses de janeiro e julho, relatório técnico assinado pelo respectivo 
responsável técnico, descrevendo as condições de operação da ETE (problemas 
ocorridos durante o período, instalação de novos equipamentos, parada da estação 
ou do processo produtivo, modificações realizadas na ETE, eficiência do sistema de 
infiltração do efluente, etapas que realizam reciclo/reuso de efluentes, utilizações 
dos efluentes reutilizados, etc.), acompanhado de levantamento fotográfico 
comentado; 
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3.8. O efluente industrial tratado não poderá apresentar toxicidade aguda para o seu 
lançamento em corpos hídricos superficiais, conforme Resolução CONSEMA 
355/2017; 
3.9. O efluente industrial tratado não poderá apresentar toxicidade crônica para o 
seu lançamento em corpos hídricos superficiais, conforme Resolução CONSEMA 
355/2017; 
3.10. O soro deverá ser recolhido separadamente, recebendo tratamento e 
destinação adequados, não podendo ser enviado ao sistema de tratamento de 
efluentes líquidos industriais, nem ser lançado em corpos hídricos; 
3.11. Para efeito de controle das condições de lançamento, não é permitida a 
mistura de efluentes com águas de melhor qualidade antes do seu lançamento, tais 
como águas de abastecimento, e de sistemas abertos de refrigeração sem 
recirculação, com a finalidade de diluição, conforme artigos 9º da Resolução 
CONAMA n.º 430/2011 e Resolução CONSEMA 355/2017; 
3.12. Deverão ser atendidos todos os padrões de emissão constantes nas 
Resolução CONSEMA 355/2017, independentemente do acompanhamento do 
SISAUTO; 
 

4. Quanto às Emissões Atmosféricas: 
1. Os níveis de ruídos gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR 
10.151, da ABNT, conforme determina Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/1990; 
2. Os equipamentos de processo, assim como os de controle de emissões 
atmosféricas, deverão ser mantidos operando adequadamente, para garantir sua 
eficiência, de modo a evitar danos ao meio ambiente e incômodo à população 
vizinha; 
3. Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material 
particulado deverão ser providos de sistema de ventilação local exaustora e 
equipamento de controle eficiente, de modo a evitar emissões visíveis para a 
atmosfera; 
4. Deverão ser controladas as vibrações mecânicas geradas pela atividade 
industrial, de modo a não atingir níveis passiveis de causar incômodos à vizinhança; 
5. A atividade deverá ser conduzida de forma a não emitir substâncias odoríferas na 
atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua 
propriedade; 
 
5. Quanto aos Resíduos Sólidos: 
1. Os resíduos sólidos gerados pela Atividade/Empresa – deverão ser gerenciados 
em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 
7.404/2010, sendo vedada a Disposição para Coleta Pública; 
2. Deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados os 
resíduos sólidos gerados para a armazenagem provisória na área do 
empreendimento, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em 
conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos; 
3. Deverá ser apresentada, a Autoridade Ambiental Municipal, com periodicidade 
anual, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, sendo que o 
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primeiro deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data da emissão da presente LO, acompanhado da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsável, devendo o mesmo 
conter no mínimo o conteúdo citado na Lei Federal n° 12.305/2010 que institui a 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n° 
7404/2010; 
4. Deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as 
quais seus resíduos estão sendo encaminhados, e atentado para o seu 
cumprimento, pois, conforme o Artigo 9º do Decreto Estadual nº 38.356/98 de 
01/04/1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte 
geradora, independente da contratação de serviços de terceiros; 
5. Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitária, reconhecidas por esta Fundação, 
conforme parágrafo 3°, Art. 19 do Decreto nº 38.356/98 de 01/04/1998; 
    
6. Quanto aos Riscos Industriais: 
1. Deverá ser mantido atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros, em conformidade 
com as Normas em vigor, relativo ao sistema de combate à incêndio. 
 
Com vistas à renovação desta LO, deverá ser apresentado com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias: 
1. Requerimento protocolado solicitando a renovação da Licença de Operação, 
descrevendo a da atividade executada na empresa; 
2. Cópia desta licença; 
3. Documentação relativa à: a) Projeto Técnico de Implantação e monitoramento, 
contemplando: I. A vazão máxima para o lançamento dos efluentes líquidos 
industriais (m³/dia), de modo a atender o artigo 16 da Resolução CONAMA 
430/2011; II. A indicação do corpo receptor dos efluentes líquidos tratados, 
indicando as Coordenadas Geográficas do ponto, e as estruturas de condução 
(materiais e extensão); III. Local de recolhido separadamente do Soro, recebendo 
tratamento e destinação adequados, não podendo ser enviado ao sistema de 
tratamento de efluentes líquidos industriais, nem ser lançado em corpos hídricos; 
IV. com respectiva ART/AFT da Estação de Tratamento de Efluentes, sendo este 
técnico responsável pela operação da Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos 
(ETE) com a ART (anotação de responsabilidade técnica) atualizada, bem como 
deverá ser apresentado, com uma periodicidade semestral, nos meses de janeiro e 
julho, relatório técnico assinado pelo respectivo responsável técnico, descrevendo as 
condições de operação da ETE (problemas ocorridos durante o período, instalação 
de novos equipamentos, parada da estação ou do processo produtivo, modificações 
realizadas na ETE, eficiência do sistema de infiltração do efluente, etapas que 
realizam reciclo/reuso de efluentes, utilizações dos efluentes reutilizados, etc.), 
acompanhado de levantamento fotográfico comentado. 
 
b) Do automonitoramento da destinação final da ETE em curso hídrico, devem 
ser analisados e reportados, através da "Planilha de Acompanhamento de Efluentes 
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Líquidos", os parâmetros, as frequências de medição e os tipos de amostragem 
abaixo listados para os efluentes líquidos industriais tratados com lançamento direto 
ou indireto em corpos hídricos (conforme Resoluções CONSEMA n.º 01/1998 e N.º 
355/2017): 
c) Projeto Técnico da Caldeira, contemplando: I) Projeto Técnico da utilização 
da Caldeira, com a ART (anotação de responsabilidade técnica) atualizada, bem 
como deverá ser apresentado a fiscalização do Município, o Registro de Inspeção 
Técnica, relativa a Segurança da Caldeira, em conformidade com a NR 13 do 
Ministério do Trabalho e Emprego;  
Deve ser atendido: A emissão de fumaça ou fuligem não poderá ultrapassar, para a 
densidade colorimétrica, o máximo de 20% (vinte por cento), equivalente ao Padrão 
01 da Escala de Ringelmann Reduzida, exceto na operação de ramonagem e na 
partida do equipamento, conforme determina a Resolução CONAMA n.º 08, de 06 de 
dezembro de 1990. Não poderá haver emissão de material particulado visível para a 
atmosfera, com exceção daquele gerado em combustão, que deverá atender à 
condição e restrição anterior;  II) Produtos utilizado na caldeira, contemplando: 
Relação dos materiais utilizado na caldeira: a) cópia atualizada do Alvará para 
Atividade com Cadastro Florestal-RS do fornecedor da lenha a ser utilizada na 
caldeira; e/ou b) cópia atualizada da relação de MDF/MDP utilizados, com 
informação da empresa geradora, e Licença Ambiental da mesma.  Da utilização de 
MDF/MDP deve ser apresentada a Norma Legal, que Autoriza a queima dos 
mesmos, pela empresa. 
4. Relatório técnico com registro fotográfico comentado, descrevendo a todas as 
áreas úteis construídas (m²) impactadas pela atividade executada na empresa, bem 
como, áreas de circulação (m²), e informando de que as instalações e atividades 
vêem sendo operada em comprimento a presente Licença de Operação, 
acompanhado da pertinente ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
5. Documentações dos monitoramentos efetuados, firmado por profissional 
habilitado com as devidas ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme 
solicitado nos condicionantes esta LO; 
6. Projeto Gerenciamento de monitoramento, tratamento, e destinação/aplicação de 
disposição final dos efluentes, a serem gerados pela atividade em questão, 
contemplando coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos, 
apresentando memorial descritivo das instalações de destinação de resíduos e o 
plano operacional para a retirada dos dejetos incluindo: tipo de destino final; 
(seguido de Matrículas (áreas disponíveis em ha) e CAR dos imóveis, Imagens de 
satélite, Coordenadas Geográficas); periodicidade, frequência de retirada, áreas 
previstas para aplicação, em local previamente licenciado, com a pertinente AFT – 
Anotação de Função Técnica; 
7. Projeto Gerenciamento de monitoramento, tratamento, e destinação/incorporação 
de disposição final dos dejetos, a serem gerados pela atividade em questão, 
contemplando coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos, 
apresentando memorial descritivo das instalações de destinação de resíduos e o 
plano operacional para a retirada dos dejetos incluindo: tipo de destino final (seguido 
de Matrículas (áreas disponíveis em ha) e CAR dos imóveis, Imagens de satélite, 
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Coordenadas Geográficas); periodicidade, frequência de retirada, áreas previstas 
para deposição, em local previamente licenciado, com a pertinente ART – Anotação 
de Responsabilidade Técnica; 
8. caberá ao responsável técnico pela operação da atividade ora licenciada, o 
acompanhamento periódico de todas as rotinas envolvidas no manejo da aplicação 
do efluente tratado em solo agrícola (regulagem de equipamentos, controle das 
condições de transporte, orientação do aplicador quanto ao(s) lote(s) em que os 
mesmos deverão ser aplicados, quanto ao volume a ser aplicado, a definição da 
taxa de aplicação, sinalização dos locais com restrições à aplicação e demais 
controles inerentes a operação), manter a ficha técnica de cada vistoria, assinada 
pelo técnico e pelo proprietário da área. As vistorias poderão ser realizadas durante 
o período compreendido do relatório, cuja ART está vinculada ao projeto; 
9. Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Municipalidade; 
10. Comprovante de pagamento das taxas de custos ambientais, previstas em Lei 
Municipal n.º 1986 de 28/12/18; 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
1. A responsabilidade técnica pelas informações da atividade objeto é da Eng. 
Ambiental PATRICIA FORTES SIGNOR CREA-RS 224.051, através da ART n° 
9565468 do CREA-RS; 
2. Esta LO é de caráter PRECÁRIO, só é válida para as condições contidas acima 
até o dia 25/03/2021. Porém será REVOGADO caso os dados fornecidos pela 
requerente não corresponderem à realidade, e ou algum prazo pré-estabelecido for 
descumprindo. Em sendo este revogado, implicara na lavratura automática de Auto 
de Infração, por infringir a partir de então, a legislação ambiental Municipal em 
Vigor, que recepciona a Lei Federal nº 9.605 de 12/02/1998, combinada com o 
Decreto Federal nº 6.514 de 22/07/2008; 
3. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, ou certidões de 
qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
4. O Sr. Wlademir Pedro Dall Bosco fica e é responsável em observar as 
condições expressas nesta licença, respondendo por quaisquer danos ao meio 
ambiente decorrente da má utilização da mesma. 
OBSERVAÇÃO:  

1. Beneficiamento e Industrialização de Leite e/ou seus Derivados, 
exceto preparação de Leite, classificada como de porte “MEDIO” e de 
potencial Poluidor “MÉDIO”; 

2. Preparação de Leite, classificada como de porte “MÍNIMO” e de potencial 
Poluidor “MÉDIO”; 
 
3. A presente LO REEDIÇÃO LO n.º 026/2018 com Inclusão da LI Ampliação 

n.º 123/2018 para alteração de capacidade produtiva, expedida pelo município. 
 
Nova Boa Vista/RS, 22 de fevereiro de 2019. 
                                                           Edson José Mossmann                                                             

                                   Secretario Municipal da Agricultura e Meio Ambiente                   
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