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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6047976       19/06/2019 19/06/2019 19/09/2019

Dados básicos:
CNPJ : 13.653.008/0001-07

Razão Social : AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Nome fantasia : AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Data de abertura : 10/05/2011

Endereço:
logradouro: RUA FORTALEZA

N.º: 862A Complemento:

Bairro: BOTAFOGO Município: BENTO GONCALVES

CEP: 95700-528 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
7-4 Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação K3HUN15V73NI7Y25

IBAMA - CTF/APP 19/06/2019 - 15:49:35

AVANTTI MÓVEIS P/ESCRITORIO LTDA. 
Este certificado é para uso exclusivo no: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 
Processo nº: TCE/003915/2019 
Órgão: TCE BA 
Data abertura: 10/07/2019 
CÓPIA CONTROLADA 



Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  

This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned on request 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.com 



Certificate No: 

DNV-COC-001775 

Issue Number: 

0.0 

Initial certification date: 

06 February, 2019 

Validity: 

06 February, 2019 - 05 February, 2024 

The validity of this certificate shall be verified on www.info.fsc.org

This is to certify that 

TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Alameda Todeschini, 370. Bairro Verona, Bento Gonçalves, RS. CEP: 95700-834. BRAZIL 

and the sites as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate 

has been found to conform to FSC standard(s): 

FSC-STD-40-004 ver 3.0, FSC-STD-40-003 ver 2.1 

This certificate is valid for the following Scope: 
Distribution of fiberboard (MDF), particleboard (MDP), hard fiberboard (HDF). 

Production of cabinets, tables, office furniture, institutional furniture, chests, parts of 
furniture and shelves. FSC Mix by transfer system. 

A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.info.fsc.org.  
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-
certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered 
covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping 
documents. 

Place and date: 

Solna 06 February, 2019

For the issuing office: 

DNV GL – Business Assurance 

Sweden AB 

______________________________________________________________________________

Ann-Louise Pått 

Management Representative 
www.fsc.org 

FSC® A000509 

The mark of  

responsible forestry 
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Appendix to Certificate 

TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO 

 

Locations included in the certification are as follows: 

Site Name Address 

TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 
Alameda Todeschini, 370. Bairro Verona. Bento Gonçalves, RS. CEP: 

95700-834. BRAZIL. 

AVANTTI MOVEIS PARA 

ESCRITORIO LTDA 
Rua Fortaleza, 862, sala A. Botafogo. Bento Gonçalves, RS.  

CEP: 95.700-580. BRAZIL. 
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Caixa de tomada
para travessas

9900079  11,5 x 3,4 x 7,7 
Tampos em L

97117   120/120 x 2,5 x 60
97118   140/140 x 2,5 x 60
97119   160/160 x 2,5 x 60
97120   120/140 x 2,5 x 60
97121   120/160 x 2,5 x 60
97122   140/160 x 2,5 x 60

Tampo Linear Furação 1 face
98023   15 à 250 x 2,5 x 50
98024   15 à 250 x 2,5 x 60
98029   15 à 250 x 2,5 x 70
98118   15 à 250 x 2,5 x 80

Lateral Linear Furação 2 topos
98048  15 à 250 x 2,5 x 50
98049  15 à 250 x 2,5 x 60
98050  15 à 250 x 2,5 x 70
98121  15 à 250 x 2,5 x 80

Pé Metálico
98075  70,5 x 5 x 58,4

Suporte Mão
Francesa Dir/Esq

9900082 Cinza
40 x 20 x 7

Mão Francesa Acabamento
Tampo Direita
9900129  Cinza
60 x 22,5 x 5

Mão Francesa Acabamento
Tampo Esquerdo
9900130  Cinza
60 x 22,5 x 5

Kit Suporte
Fixação Parede
9900131 Cinza

Suporte Apoio Tampo L
9900134 Cinza

Tomada e RJ
para coluna divisória

9900083

Módulo Divisor
Painel/Painel Baixo

98500     64 x 106 x 6
98501     82 x 106 x 6
98502     104 x 106 x 6
98503     124 x 106 x 6
98504     144 x 106 x 6
98515     164 x 106 x 6

Módulo Divisor
Painel/Painel Médio
98505    64 x 131 x 6
98506    82 x 131 x 6
98507   104 x 131 x 6
98508   124 x 131 x 6
98509   144 x 131 x 6
98516   164 x 131 x 6

Módulo Divisor
Painel/Painel Alto

98510   64 x 162 x 6
98511   82 x 162 x 6
98512   104 x 162 x 6
98513   124 x 162 x 6
98514   144 x 162 x 6
98517   164 x 162 x 6

Módulo Divisor Painel/Painel
Baixo com recuo

98518   64 x 106 x 6
98519   82 x 106 x 6
98520   104 x 106 x 6
98521   124 x 106 x 6
98522   144 x 106 x 6
98523   164 x 106 x 6

Módulo Divisor Painel/Painel
Médio com Recuo

98524   64 x 131 x 6
98525   82 x 131 x 6
98526   104 x 131 x 6
98527   124 x 131 x 6
98528   144 x 131 x 6
98529   164 x 131 x 6

Módulo Divisor Painel/Painel
Alto com Recuo

98530  64 x 162 x 6
98531  82 x 162 x 6
98532  104 x 162 x 6
98533  124 x 162 x 6
98534  144 x 162 x 6
98535  164 x 162 x 6

Módulo Divisor Painel/Vidro
Baixo com Recuo

98565 82 x 106 x 6
98576 124 x 106 x 6
98577 144 x 106 x 6
98578 164 x 106 x 6

Módulo Divisor Painel/Vidro
Alto Com Recuo

98582  82 x 162 x 6
98583  124 x 162 x 6
98584  144 x 162 x 6

Módulo Divisor Painel/Vidro
Médio com Recuo

98579  82 x 131 x 6
98580  124 x 131 x 6
98581  144 x 131 x 6

Módulo Divisor
Painel/Vidro Baixo

98550   82 x 106 x 6
98553  124 x 106 x 6
98554  144 x 106 x 6
98559  164 x 106 x 6

Módulo Divisor
Painel/Vidro Baixo
98551  82 X 131 X 6
98560  124 X 131 X 6
98561  144 X 131 X 6

Módulo Divisor
Painel/Vidro Alto

98552 82 x 162 x 6
98563 124 x 162 x 6
98564 144 x 162 x 6

Módulo Divisor Painel/
Vidro Angular Médio
98556 82 x 131 x 6

Módulo Divisor Painel/
Vidro Angular Baixo
98555 82 x 106 x 6
98557 124 x 106 x 6
98558 144 x 106 x 6

Módulo Divisor Vidro para
tampos de Prof 60

98585 Baixo 60 x 32,5 x 6
98586 Médio 60 x 57,5 x 6
98587 Alto 60 x 88,5 x 6

Módulo Divisor Painel
para tampos Prof 60

98542 Baixo  60 x 32,5  x 6
98543 Médio 60 x 57,5 x 6
98544 Alto    60 x 88,5 x 6

Coluna Divisória
Terminal Baixa

9900076  6 x 106 x 6

Re
cu

ad
o

Re
cu

ad
o

Re
cu

ad
o

Coluna Divisória
Central Baixa para

Painel Recuado
9900126  6 x 106 x 6

Coluna Divisória
Terminal Média

9900077  6 x 131 x 6

9900127  6 x 131 x 6

Coluna Divisória
Terminal Alta

9900078  6 x 162 x 6
Coluna Divisória
Central Alta para
Painel Recuado

9900128  6 x 162 x 6

Coluna Divisória
Central Média para

Painel Recuado

PADRÕES DE CORES

BRANCO

(Painéis)

95
CINZA

(Colunas e Travessas)

TRANSPARENTE

(Vidros)

LINHA FLEXIV
www.avanttimoveis.com.br

Rua Fortaleza • 862 • Bento Gonçalves/RS
Fone (54) 3455.0450 •  Fax (54) 3455.0456

MÓDULOS

TAMPOS, SUPORTES E ACESSÓRIOS

OBS: Para tampos em L, tampo linear, lateral linear e pés metálicos considerar
as cores disponíveis na linha OP/LINEARES.



LINHA FLEXIV

A Linha Flexiv trás a 
flexibilidade de adaptação 
necessária ao dia-a-dia, 
apresentando soluções 
completas de composição, 
adequação e delimitação de 
novos espaços, oferecendo 
privacidade ao mesmo 
tempo que mantem os 
ambientes interagindo.

Colunas e travessas em alumínio que 
permitem passagem de fiação, com tampas 
removíveis confeccionadas em PVC que 
efetuam o fechamento e proporcionam 
completo acabamento.

Linha de divisórias de larguras e alturas 
variadas, podendo ser composta por    
painéis e vidros, com opção de agregar 
tampos, o que torna esta linha 
multifuncional, podendo se transformar 
em uma mesa reta, plataformas e call   
centers, ou seja, estações completas de 
trabalho.

Com passagem de fiação em ambos os lados das travessas, as 
caixas de tomada são opcionais, proporcionam harmonia a 
instalação e tornam fácil o acesso à tomadas e cabos de rede.

Kit com 1 tomada e 1 RJ só pode ser montado na parte inferior da 
coluna, onde há uma abertura para a colocação dos mesmos.

Montagem de painéis facilitada          
por encaixes rápidos, sem uso de       
parafusos.
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A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto  nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a  Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo  nº    70985-05.67/17.1    concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO.

LICENÇA DE OPERAÇÃO

LO Nº 06491 / 2017

Processo nº

70985-05.67 / 17.1

I - Identificação:

a capacidade produtiva máxima mensal do empreendimento é de:

esta licença contempla a operação dos seguintes equipamentos principais: 1 Brilantatriz, 3 CNCS, 1 GMC, 1 Linha Laccaborda, 1
Linha Rolo, 1 Lixadeira Transversal, 1 Montagem Frentes Modulados, 1 Montagem Portas vittro, 1 Montagem frentes cozinhas, 2
Novimat, 1 Robo, 2 Rovers, 2 TEKNAS, 1 Troncadeira de reaproveitamento, 1 barberan de perfil, 1 caldeira, 1 desdobradeira SC
1800, 1 esquadraborda biesse, 7 esquadrabordas, 6 furadeiras, 1 gabiani menor e robordadeira dupla homag, 1 gaveteira koch, 1
linha de cozinhas, 1 linha de frentes, 1 linha de impermeabilização, 1 linha de modulados, 1 linha de tampos e prateleiras, 2 linhas
de barras, 7 linhas de usinagem, 2 linhas tandem 2, 1 lixadeira, 1 politriz, 1 prensa de membrana, 1 rebordadeiras, 1
requadradeira, 7 seccionadoras, 1 seccionadora Holzma de portas, 2 seccionadoras de barras- 1° holzma, 17 silos para
armazenagem de serragem, 4 sistemas de exaustão (transporte), 1 solution, 1 tandem IMA, 1 unilateral biesse, 1 wadkin;

esta licença contempla a operação das seguintes etapas do processo produtivo: recebimento das matérias-primas, corte, lixação,
usinagem, furação, pintura, montagem de complementos e acessórios, embalagem, expedição;

no caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de processo, implantação de novas linhas de

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1. Quanto ao Empreendimento:

Quantidade Unidade Medida Descrição do Produto
      3.510.000,0 un peças para moveis de MDF e MDP

ENDEREÇO: RUA ALAMEDA TODESCHINI, 370 - LOTEAMENTO VERONA

95700-000    BENTO GONCALVES - RS
SANTA RITA

CPF / CNPJ / Doc Estr: 87.547.170/0001-79

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 34472 - TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO

esta Licença foi gerada em cumprimento a Portaria nº 46/2015, de 12 de maio de 2015;1.1-

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: Longitude:-29,19415000 -51,51134000

RAMO DE ATIVIDADE:   1.612,10

LOCALIZAÇÃO: RUA ALAMEDA TODESCHINI, 370 - LOTEAMENTO VERONA

BENTO GONCALVES - RS
SANTA RITA

EMPREENDIMENTO: 112846

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA AGLOMERADA

Condições e Restrições:II - 

ÁREA DO TERRENO (m²):      318.000,00
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):      57.323,66
Nº DE EMPREGADOS: 921

     112.211,14 área útil em m²MEDIDA DE PORTE:

Doc
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3.1.1-

3.1.2-

3.1.3-

3.1.4-

a vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos industriais e sanitários é de 60,0000 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;
corpo receptor dos efluentes líquidos tratados: ARROIO PEDRINHO, no ponto com as seguintes coordenadas
geográficas: Latitude -29,19415000 e Longitude -51,51134000;
os efluentes líquidos, após o tratamento, deverão atender aos padrões de emissão estabelecidos pela Resolução
CONSEMA n.º 355/2017, para o lançamento em corpos hídricos, devendo ser monitorados os seguintes parâmetros:

deverá ser apresentado à FEPAM, via digital, resultado de análise físico-química de seus efluentes líquidos tratados,
realizada por laboratório cadastrado junto a esta Fundação, com uma periodicidade semestral, nos meses de janeiro e

- caso opte por trabalhar com eficiência de remoção deverão ser apresentados laudos de análise dos efluentes bruto e
tratado para o respectivo parâmetro;
- caso opte por apresentar laudos comprovando a eficiência mínima fixada para a remoção de NTK, deverá, também, ser
comprovado o atendimento do padrão de emissão relativo ao parâmetro Nitrogênio amoniacal = 20 mg/L;

produção, ampliação de área ou de produção, relocalização, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto à
FEPAM;

o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio
ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado à FEPAM,
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;

sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou ajustamento de conduta com outros órgãos (federal,
estadual ou municipal), deverá ser enviada cópia desse documento à FEPAM, como juntada ao processo administrativo em vigor;

esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações legais (federais, estaduais e municipais);

deverá ser integralmente mantida e preservada, em toda a sua extensão, a formação vegetal composta por exemplares
pertencentes a espécies nativas, de acordo com a Lei Estadual n.º 9519/92, Artigo 6º (Código Florestal do Estado do Rio Grande
do Sul) e Laudo de Cobertura Vegetal apresentado à FEPAM;

este empreendimento deverá seguir o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização estabelecido na Lei
Federal N.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006, bem como no Decreto Federal N.º 6.660, de 21 de novembro de 2008, que
dispõem sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

para o Efluente Líquido INDUSTRIAL e SANITÁRIO:

1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

2.1-

2.2-

3.1-

Parâmetro Padrão de Emissão a Ser Atendido
Alumínio
Bário
Boro
Coliformes termotolerantes
Cor

Demanda bioquímica de oxigênio
Demanda química de oxigênio
Espumas
Fósforo total
Materiais flutuantes
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio total Kjeldahl
Odor
Óleos e graxas minerais
pH
Sólidos suspensos totais
Subst tensoativas reag azul
metileno
Temperatura

 <=  10 mg Al/L
 <=  5,0 mg Ba/L
 <=  5,0 mg B/L
 <= 100000 NMP/100mL ou 95% de eficiência
 Não deve conferir mudança de coloração (cor verdadeira) ao corpo
hídrico receptor
 <=  150 mg O²/l
 <=  360 mg O²/l
 Virtualmente ausentes
 <= 4mg P/L ou 75% eficiência
 Ausentes
 <=  20 mg Nam/L
 <= 20 mg N/L ou eficiência de 75%
 Livre de odor desagradável
 <=  10 mg/L
 entre 6,0 e 9,0
 <=  155 mg/l
 <=  2,0 mg MBAS/L

 < 40 ºC

2. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

3. Quanto aos Efluentes Líquidos:

Tabela de Parâmetros e Padrão de Emissão 
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3.1.5-

3.1.6-

3.1.7-

3.1.8-

3.1.9-

3.1.10-

4.2.1-
4.2.2-

julho (a Planilha digital encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento
Ambiental/ Resíduos e Efluentes - SISAUTO- Planilha SISAUTO On Line). A análise deverá abranger os seguintes
parâmetros:
deverá ser apresentado à FEPAM, via digital, 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 (a Planilha digital
encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Resíduos e
Efluentes - SISAUTO- Planilha SISAUTO On Line). A análise deverá abranger os seguintes parâmetros: pH,
temperatura, DBO5, DQO, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas e demais parâmetros relevantes
existentes na composição do referido efluente;
deverá ser mantido um 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; os relatórios técnicos a serem entregues em janeiro devem ser acompanhados da cópia da
ART do responsável técnico;
deverão ser mantidos junto ao sistema de tratamento de efluentes líquidos, à disposição da fiscalização da FEPAM,
relatórios da operação do mesmo, incluindo análises e medições realizadas, consumo de água, vazões recirculadas,
vazões tratadas e lançadas, bem como registros das compras de produtos químicos utilizados para o tratamento, por
um período mínimo de dois anos;
deverá ser apresentado à FEPAM, anualmente, laudo de toxicidade efetuado em organismos teste de diferentes níveis
tróficos, realizado por laboratório cadastrado junto a esta Fundação, para amostras representativas do efluente industrial
tratado, acompanhados dos respectivos laudos de coleta, assinados por técnico habilitado;
deverá ser apresentada anualmente à FEPAM, até o dia 31 de março, durante o período de vigência desta licença,
declaração de carga poluidora, referente ao ano civil anterior e a todos os parâmetros pertinentes a atividade, assinada
pelo responsável técnico e pelo responsável legal da empresa (o Modelo para Apresentação da Declaração de Carga
Poluidora encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/Normas
Técnicas);
deverão ser informadas à FEPAM no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as substâncias que podem estar
presentes nos efluentes, sob pena de anulação da licença expedida, conforme artigos 7º da Resolução CONAMA n.º
430/2011 e 6º da Resolução CONSEMA n° 355/2017;

VOCs: 50 mg/Nm³, em base seca e nas condições normais;
Material Particulado: 70 mg/Nm³, em base seca e nas condições normais;

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, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação,
com a finalidade de diluição, conforme artigos 9º da Resolução CONAMA n.º 430/2011 e 16 da Resolução CONSEMA N.º
355/2017;

os níveis de ruído gerados pela atividade industrial deverão estar de acordo com a NBR 10.151, da ABNT, conforme determina a
Resolução CONAMA N.º 01, de 08 de março de 1990;

o padrão de emissão a ser atendido em todas as fontes fixas com emissões externas são:

as atividades exercidas pelo empreendimento deverão ser conduzidas de forma a não emitir substâncias odoríferas na atmosfera
em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;

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;

deverão ser adotadas medidas de controle para as operações de recebimento, armazenagem e transferência de matérias-primas,
de modo a evitar a emissão de material particulado para a atmosfera ou incômodo à população;

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;

as operações de pintura deverão ser realizadas em compartimento próprio, provido de sistema de ventilação local exaustora e
equipamento para retenção de material particulado e substâncias odoríferas;

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

3.2-

4.1-

4.2-

4.3-

4.4-

4.5-

4.6-

4.7-

5.1-

4. Quanto às Emissões Atmosféricas:

5. Quanto aos Resíduos Sólidos:
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resíduo, até posterior destinação final dos mesmos para local devidamente licenciado;

deverá ser preenchida e enviada à FEPAM, trimestralmente,  nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, via digital, a "Planilha
de Geração de Resíduos Sólidos" para a totalidade dos resíduos sólidos (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/ SIGECORS/Planilhas de Geração de Resíduos Sólidos On Line);

deverá ser mantido à disposição da fiscalização da FEPAM o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado,
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsável pela sua atualização e
execução, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.404/2010;

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 n.º 38.356 de 01 de abril de
1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços
de terceiros;

deverá ser mantida à disposição da fiscalização da FEPAM, comprovante de venda de todos os resíduos sólidos que forem
vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que forem doados com as respectivas quantidades,
por um período mínimo de 02 (dois) anos;

fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária,
reconhecidas por esta Fundação;

para a destinação de resíduos de madeira (cavacos, serragem, entre outros), para uso como combustível alternativo em
fornos/caldeiras, deverá ser atendida a Portaria FEPAM n.º 009/2012, publicada no Diário Oficial DOE em 15/02/2012, disponível
em www.fepam.rs.gov.br;

fica proibida a queima de plásticos, couros, borrachas e espumas, conforme Portaria N.º 02/84-SSMA, de 03 de julho de 1984;

o transporte dos resíduos perigosos (Classe I, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT) gerados no empreendimento somente
poderá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM para Fontes Móveis com potencial de poluição ambiental, devendo ser
acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR", conforme Portaria FEPAM n.º 034/2009, publicada no
DOE em 06 de agosto de 2009;

no caso de envio de resíduos industriais para disposição ou tratamento em outros estados, deverá ser solicitada Autorização para
Remessa de Resíduos para fora do Estado do Rio Grande do Sul, a qual deverá ser solicitada através do Sistema Online de
Licenciamento - SOL;

as lâmpadas inservíveis contendo mercúrio deverão ser armazenadas íntegras, embaladas e acondicionadas de forma segura
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;

todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino,
conforme determina a Resolução CONAMA n.º 362, de 23 de junho de 2005, Arts. 1º, 3º e 12;

fica proibida a destinação de embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-consumo em aterros urbanos, aterros industriais ou
incineração no Estado do Rio Grande do Sul, devendo as mesmas serem destinadas à reciclagem, a ser realizada pelos
fabricantes e distribuidores (atacadistas), conforme a Portaria SEMA/FEPAM n° 001/2003, publicada no DOE de 13 de maio de
2003;

caso seja adquirido óleo lubrificante em embalagens plásticas apenas no comércio varejista, deverá ser feita a devolução
voluntária no ponto de compra. O comércio varejista de óleos lubrificantes (lojas, supermercados. etc.) não realiza a coleta das
embalagens, mas é ponto de coleta dos seus fornecedores imediatos;

deverá ser cumprido o Art. 15 da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005, que estabelece que: "Os óleos
lubrificantes usados ou contaminados não rerrefináveis, tais como as emulsões oleosas e os óleos biodegradáveis, devem ser
recolhidos e eventualmente coletados, em separado, segundo sua natureza, sendo vedada a sua mistura com óleos usados ou
contaminados rerrefináveis. Parágrafo único. O resultado da mistura de óleos usados ou contaminados não rerrefináveis ou
biodegradáveis com óleos usados ou contaminados rerrefináveis é considerado integralmente óleo usado ou contaminado não
rerrefinável, não biodegradável e resíduo perigoso (Classe I), devendo sofrer destinação compatível com sua condição";

as embalagens dos óleos de usinagem usados no empreendimento deverão, obrigatoriamente, retornar à empresa fornecedora,
conforme art. 13 do Decreto Nº 38.356, de 01 de abril de 1998, que aprova o Regulamento da Lei nº  9.921, de 27 de julho de
1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul;

todas as áreas de tancagem de produtos químicos deverão ser impermeabilizadas e protegidas por bacias de contenção,
conforme NBR 17.505 da ABNT, de modo a evitar a contaminação da área por possíveis vazamentos;

5.2-

5.3-

5.4-

5.5-

5.6-

5.7-

5.8-

5.9-

5.10-

5.11-

5.12-

5.13-

5.14-

5.15-

5.16-

6.1-

6. Quanto às Áreas de Tancagem:

7. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:Doc
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Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 26/10/2017 à 26/10/2022.
Data de emissão: Porto Alegre,  26 de outubro de 2017.

Este documento licenciatório foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema
criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu

conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.
fepam®.

em caso de acidente ou incidente com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a Fundação Estadual de Proteção
Ambiental - FEPAM deverá ser imediatamente informada através do telefone (51) 99982-7840 (24h);

deverá ser mantido atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao
sistema de combate à incêndio;

deverá ser fixada junto ao empreendimento, em local de fácil visibilidade, placa para divulgação do licenciamento ambiental,
conforme modelo disponível no site da FEPAM, www.fepam.rs.gov.br. A placa deverá ser mantida durante todo o período de
vigência desta licença;

7.1-

7.2-

8.1-

                     Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à
FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento
licenciada por este documento.

                     Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de
correspondência da FEPAM, deverá  ser imediatamente informada à mesma.

                     Esta licença é válida para as condições acima até  26 de outubro de 2022, caso ocorra o descumprimento das
condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

                     Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

                     Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

8. Quanto à Publicidade da Licença:

acessar o SOL - Sistema On Line de Licenciamento Ambiental, em www.sol.rs.gov.br, e seguir as orientações preenchendo as
informações e apresentando as documentações solicitadas. O Manual de Operação do SOL encontra-se disponível na sua tela de
acesso.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART do profissional responsável, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.404/2010;

Relatório de amostragem de chaminés contendo no minímo: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela
elaboração do relatório de amostragem (específico para a campanha de amostragem em questão),  os certificados de calibração
dos equipamentos utilizados na campanha de amostragem, as planilhas de cálculo com os dados necessários para a validação
dos valores apresentados (regime de produção do empreendimento, combustíveis utilizados e seus respectivos volumes, vazão
base seca e base úmida e temperatura na chaminé, umidade dos gases, dimensões da chaminé, validação do ponto de
amostragem e método utilizado para cada poluente), bem como relatório técnico detalhado e assinado pelo responsável pela
amostragem quanto às reais condições de operação do empreendimento durante todo o período de amostragem, informando
possíveis paradas no processo, quedas de energia, interrupções no andamento da amostragem, desligamentos de equipamentos,
trocas de combustíveis ou matérias primas. A amostragem a ser realizada deverá ser comunicada a FEPAM, com 30 dias de
antecedência.

1-

2-

3-

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,  
fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011. 

Documentos a apresentar para renovação desta Licença:III - 
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto  nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a  Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo  nº    70985-05.67/17.1    concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO.

LICENÇA DE OPERAÇÃO

LO Nº 06491 / 2017

Processo nº

70985-05.67 / 17.1

I - Identificação:

a capacidade produtiva máxima mensal do empreendimento é de:

esta licença contempla a operação dos seguintes equipamentos principais: 1 Brilantatriz, 3 CNCS, 1 GMC, 1 Linha Laccaborda, 1
Linha Rolo, 1 Lixadeira Transversal, 1 Montagem Frentes Modulados, 1 Montagem Portas vittro, 1 Montagem frentes cozinhas, 2
Novimat, 1 Robo, 2 Rovers, 2 TEKNAS, 1 Troncadeira de reaproveitamento, 1 barberan de perfil, 1 caldeira, 1 desdobradeira SC
1800, 1 esquadraborda biesse, 7 esquadrabordas, 6 furadeiras, 1 gabiani menor e robordadeira dupla homag, 1 gaveteira koch, 1
linha de cozinhas, 1 linha de frentes, 1 linha de impermeabilização, 1 linha de modulados, 1 linha de tampos e prateleiras, 2 linhas
de barras, 7 linhas de usinagem, 2 linhas tandem 2, 1 lixadeira, 1 politriz, 1 prensa de membrana, 1 rebordadeiras, 1
requadradeira, 7 seccionadoras, 1 seccionadora Holzma de portas, 2 seccionadoras de barras- 1° holzma, 17 silos para
armazenagem de serragem, 4 sistemas de exaustão (transporte), 1 solution, 1 tandem IMA, 1 unilateral biesse, 1 wadkin;

esta licença contempla a operação das seguintes etapas do processo produtivo: recebimento das matérias-primas, corte, lixação,
usinagem, furação, pintura, montagem de complementos e acessórios, embalagem, expedição;

no caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de processo, implantação de novas linhas de

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1. Quanto ao Empreendimento:

Quantidade Unidade Medida Descrição do Produto
      3.510.000,0 un peças para moveis de MDF e MDP

ENDEREÇO: RUA ALAMEDA TODESCHINI, 370 - LOTEAMENTO VERONA

95700-000    BENTO GONCALVES - RS
SANTA RITA

CPF / CNPJ / Doc Estr: 87.547.170/0001-79

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 34472 - TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO

esta Licença foi gerada em cumprimento a Portaria nº 46/2015, de 12 de maio de 2015;1.1-

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: Longitude:-29,19415000 -51,51134000

RAMO DE ATIVIDADE:   1.612,10

LOCALIZAÇÃO: RUA ALAMEDA TODESCHINI, 370 - LOTEAMENTO VERONA

BENTO GONCALVES - RS
SANTA RITA

EMPREENDIMENTO: 112846

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA AGLOMERADA

Condições e Restrições:II - 

ÁREA DO TERRENO (m²):      318.000,00
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):      57.323,66
Nº DE EMPREGADOS: 921

     112.211,14 área útil em m²MEDIDA DE PORTE:
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3.1.1-

3.1.2-

3.1.3-

3.1.4-

a vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos industriais e sanitários é de 60,0000 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;
corpo receptor dos efluentes líquidos tratados: ARROIO PEDRINHO, no ponto com as seguintes coordenadas
geográficas: Latitude -29,19415000 e Longitude -51,51134000;
os efluentes líquidos, após o tratamento, deverão atender aos padrões de emissão estabelecidos pela Resolução
CONSEMA n.º 355/2017, para o lançamento em corpos hídricos, devendo ser monitorados os seguintes parâmetros:

deverá ser apresentado à FEPAM, via digital, resultado de análise físico-química de seus efluentes líquidos tratados,
realizada por laboratório cadastrado junto a esta Fundação, com uma periodicidade semestral, nos meses de janeiro e

- caso opte por trabalhar com eficiência de remoção deverão ser apresentados laudos de análise dos efluentes bruto e
tratado para o respectivo parâmetro;
- caso opte por apresentar laudos comprovando a eficiência mínima fixada para a remoção de NTK, deverá, também, ser
comprovado o atendimento do padrão de emissão relativo ao parâmetro Nitrogênio amoniacal = 20 mg/L;

produção, ampliação de área ou de produção, relocalização, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto à
FEPAM;

o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio
ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado à FEPAM,
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;

sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou ajustamento de conduta com outros órgãos (federal,
estadual ou municipal), deverá ser enviada cópia desse documento à FEPAM, como juntada ao processo administrativo em vigor;

esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações legais (federais, estaduais e municipais);

deverá ser integralmente mantida e preservada, em toda a sua extensão, a formação vegetal composta por exemplares
pertencentes a espécies nativas, de acordo com a Lei Estadual n.º 9519/92, Artigo 6º (Código Florestal do Estado do Rio Grande
do Sul) e Laudo de Cobertura Vegetal apresentado à FEPAM;

este empreendimento deverá seguir o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização estabelecido na Lei
Federal N.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006, bem como no Decreto Federal N.º 6.660, de 21 de novembro de 2008, que
dispõem sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

para o Efluente Líquido INDUSTRIAL e SANITÁRIO:

1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

2.1-

2.2-

3.1-

Parâmetro Padrão de Emissão a Ser Atendido
Alumínio
Bário
Boro
Coliformes termotolerantes
Cor

Demanda bioquímica de oxigênio
Demanda química de oxigênio
Espumas
Fósforo total
Materiais flutuantes
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio total Kjeldahl
Odor
Óleos e graxas minerais
pH
Sólidos suspensos totais
Subst tensoativas reag azul
metileno
Temperatura

 <=  10 mg Al/L
 <=  5,0 mg Ba/L
 <=  5,0 mg B/L
 <= 100000 NMP/100mL ou 95% de eficiência
 Não deve conferir mudança de coloração (cor verdadeira) ao corpo
hídrico receptor
 <=  150 mg O²/l
 <=  360 mg O²/l
 Virtualmente ausentes
 <= 4mg P/L ou 75% eficiência
 Ausentes
 <=  20 mg Nam/L
 <= 20 mg N/L ou eficiência de 75%
 Livre de odor desagradável
 <=  10 mg/L
 entre 6,0 e 9,0
 <=  155 mg/l
 <=  2,0 mg MBAS/L

 < 40 ºC

2. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

3. Quanto aos Efluentes Líquidos:

Tabela de Parâmetros e Padrão de Emissão 
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3.1.5-

3.1.6-

3.1.7-

3.1.8-

3.1.9-

3.1.10-

4.2.1-
4.2.2-

julho (a Planilha digital encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento
Ambiental/ Resíduos e Efluentes - SISAUTO- Planilha SISAUTO On Line). A análise deverá abranger os seguintes
parâmetros:
deverá ser apresentado à FEPAM, via digital, 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 (a Planilha digital
encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Resíduos e
Efluentes - SISAUTO- Planilha SISAUTO On Line). A análise deverá abranger os seguintes parâmetros: pH,
temperatura, DBO5, DQO, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas e demais parâmetros relevantes
existentes na composição do referido efluente;
deverá ser mantido um 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; os relatórios técnicos a serem entregues em janeiro devem ser acompanhados da cópia da
ART do responsável técnico;
deverão ser mantidos junto ao sistema de tratamento de efluentes líquidos, à disposição da fiscalização da FEPAM,
relatórios da operação do mesmo, incluindo análises e medições realizadas, consumo de água, vazões recirculadas,
vazões tratadas e lançadas, bem como registros das compras de produtos químicos utilizados para o tratamento, por
um período mínimo de dois anos;
deverá ser apresentado à FEPAM, anualmente, laudo de toxicidade efetuado em organismos teste de diferentes níveis
tróficos, realizado por laboratório cadastrado junto a esta Fundação, para amostras representativas do efluente industrial
tratado, acompanhados dos respectivos laudos de coleta, assinados por técnico habilitado;
deverá ser apresentada anualmente à FEPAM, até o dia 31 de março, durante o período de vigência desta licença,
declaração de carga poluidora, referente ao ano civil anterior e a todos os parâmetros pertinentes a atividade, assinada
pelo responsável técnico e pelo responsável legal da empresa (o Modelo para Apresentação da Declaração de Carga
Poluidora encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/Normas
Técnicas);
deverão ser informadas à FEPAM no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as substâncias que podem estar
presentes nos efluentes, sob pena de anulação da licença expedida, conforme artigos 7º da Resolução CONAMA n.º
430/2011 e 6º da Resolução CONSEMA n° 355/2017;

VOCs: 50 mg/Nm³, em base seca e nas condições normais;
Material Particulado: 70 mg/Nm³, em base seca e nas condições normais;

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, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação,
com a finalidade de diluição, conforme artigos 9º da Resolução CONAMA n.º 430/2011 e 16 da Resolução CONSEMA N.º
355/2017;

os níveis de ruído gerados pela atividade industrial deverão estar de acordo com a NBR 10.151, da ABNT, conforme determina a
Resolução CONAMA N.º 01, de 08 de março de 1990;

o padrão de emissão a ser atendido em todas as fontes fixas com emissões externas são:

as atividades exercidas pelo empreendimento deverão ser conduzidas de forma a não emitir substâncias odoríferas na atmosfera
em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;

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;

deverão ser adotadas medidas de controle para as operações de recebimento, armazenagem e transferência de matérias-primas,
de modo a evitar a emissão de material particulado para a atmosfera ou incômodo à população;

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;

as operações de pintura deverão ser realizadas em compartimento próprio, provido de sistema de ventilação local exaustora e
equipamento para retenção de material particulado e substâncias odoríferas;

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

3.2-

4.1-

4.2-

4.3-

4.4-

4.5-

4.6-

4.7-

5.1-

4. Quanto às Emissões Atmosféricas:

5. Quanto aos Resíduos Sólidos:
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resíduo, até posterior destinação final dos mesmos para local devidamente licenciado;

deverá ser preenchida e enviada à FEPAM, trimestralmente,  nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, via digital, a "Planilha
de Geração de Resíduos Sólidos" para a totalidade dos resíduos sólidos (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/ SIGECORS/Planilhas de Geração de Resíduos Sólidos On Line);

deverá ser mantido à disposição da fiscalização da FEPAM o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado,
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsável pela sua atualização e
execução, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.404/2010;

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 n.º 38.356 de 01 de abril de
1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços
de terceiros;

deverá ser mantida à disposição da fiscalização da FEPAM, comprovante de venda de todos os resíduos sólidos que forem
vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que forem doados com as respectivas quantidades,
por um período mínimo de 02 (dois) anos;

fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária,
reconhecidas por esta Fundação;

para a destinação de resíduos de madeira (cavacos, serragem, entre outros), para uso como combustível alternativo em
fornos/caldeiras, deverá ser atendida a Portaria FEPAM n.º 009/2012, publicada no Diário Oficial DOE em 15/02/2012, disponível
em www.fepam.rs.gov.br;

fica proibida a queima de plásticos, couros, borrachas e espumas, conforme Portaria N.º 02/84-SSMA, de 03 de julho de 1984;

o transporte dos resíduos perigosos (Classe I, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT) gerados no empreendimento somente
poderá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM para Fontes Móveis com potencial de poluição ambiental, devendo ser
acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR", conforme Portaria FEPAM n.º 034/2009, publicada no
DOE em 06 de agosto de 2009;

no caso de envio de resíduos industriais para disposição ou tratamento em outros estados, deverá ser solicitada Autorização para
Remessa de Resíduos para fora do Estado do Rio Grande do Sul, a qual deverá ser solicitada através do Sistema Online de
Licenciamento - SOL;

as lâmpadas inservíveis contendo mercúrio deverão ser armazenadas íntegras, embaladas e acondicionadas de forma segura
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;

todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino,
conforme determina a Resolução CONAMA n.º 362, de 23 de junho de 2005, Arts. 1º, 3º e 12;

fica proibida a destinação de embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-consumo em aterros urbanos, aterros industriais ou
incineração no Estado do Rio Grande do Sul, devendo as mesmas serem destinadas à reciclagem, a ser realizada pelos
fabricantes e distribuidores (atacadistas), conforme a Portaria SEMA/FEPAM n° 001/2003, publicada no DOE de 13 de maio de
2003;

caso seja adquirido óleo lubrificante em embalagens plásticas apenas no comércio varejista, deverá ser feita a devolução
voluntária no ponto de compra. O comércio varejista de óleos lubrificantes (lojas, supermercados. etc.) não realiza a coleta das
embalagens, mas é ponto de coleta dos seus fornecedores imediatos;

deverá ser cumprido o Art. 15 da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005, que estabelece que: "Os óleos
lubrificantes usados ou contaminados não rerrefináveis, tais como as emulsões oleosas e os óleos biodegradáveis, devem ser
recolhidos e eventualmente coletados, em separado, segundo sua natureza, sendo vedada a sua mistura com óleos usados ou
contaminados rerrefináveis. Parágrafo único. O resultado da mistura de óleos usados ou contaminados não rerrefináveis ou
biodegradáveis com óleos usados ou contaminados rerrefináveis é considerado integralmente óleo usado ou contaminado não
rerrefinável, não biodegradável e resíduo perigoso (Classe I), devendo sofrer destinação compatível com sua condição";

as embalagens dos óleos de usinagem usados no empreendimento deverão, obrigatoriamente, retornar à empresa fornecedora,
conforme art. 13 do Decreto Nº 38.356, de 01 de abril de 1998, que aprova o Regulamento da Lei nº  9.921, de 27 de julho de
1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul;

todas as áreas de tancagem de produtos químicos deverão ser impermeabilizadas e protegidas por bacias de contenção,
conforme NBR 17.505 da ABNT, de modo a evitar a contaminação da área por possíveis vazamentos;
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6. Quanto às Áreas de Tancagem:

7. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:Doc
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Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 26/10/2017 à 26/10/2022.
Data de emissão: Porto Alegre,  26 de outubro de 2017.

Este documento licenciatório foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema
criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu

conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.
fepam®.

em caso de acidente ou incidente com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a Fundação Estadual de Proteção
Ambiental - FEPAM deverá ser imediatamente informada através do telefone (51) 99982-7840 (24h);

deverá ser mantido atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao
sistema de combate à incêndio;

deverá ser fixada junto ao empreendimento, em local de fácil visibilidade, placa para divulgação do licenciamento ambiental,
conforme modelo disponível no site da FEPAM, www.fepam.rs.gov.br. A placa deverá ser mantida durante todo o período de
vigência desta licença;

7.1-

7.2-

8.1-

                     Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à
FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento
licenciada por este documento.

                     Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de
correspondência da FEPAM, deverá  ser imediatamente informada à mesma.

                     Esta licença é válida para as condições acima até  26 de outubro de 2022, caso ocorra o descumprimento das
condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

                     Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

                     Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

8. Quanto à Publicidade da Licença:

acessar o SOL - Sistema On Line de Licenciamento Ambiental, em www.sol.rs.gov.br, e seguir as orientações preenchendo as
informações e apresentando as documentações solicitadas. O Manual de Operação do SOL encontra-se disponível na sua tela de
acesso.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART do profissional responsável, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.404/2010;

Relatório de amostragem de chaminés contendo no minímo: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela
elaboração do relatório de amostragem (específico para a campanha de amostragem em questão),  os certificados de calibração
dos equipamentos utilizados na campanha de amostragem, as planilhas de cálculo com os dados necessários para a validação
dos valores apresentados (regime de produção do empreendimento, combustíveis utilizados e seus respectivos volumes, vazão
base seca e base úmida e temperatura na chaminé, umidade dos gases, dimensões da chaminé, validação do ponto de
amostragem e método utilizado para cada poluente), bem como relatório técnico detalhado e assinado pelo responsável pela
amostragem quanto às reais condições de operação do empreendimento durante todo o período de amostragem, informando
possíveis paradas no processo, quedas de energia, interrupções no andamento da amostragem, desligamentos de equipamentos,
trocas de combustíveis ou matérias primas. A amostragem a ser realizada deverá ser comunicada a FEPAM, com 30 dias de
antecedência.

1-

2-

3-

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,  
fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011. 

Documentos a apresentar para renovação desta Licença:III - 
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATÓRIO DE ENSAIO  

AMOSTRA METÁLICA 

ENSAIO DE EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA 

INTERESSADO: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
Rua Fortaleza, 862 - Botafogo. 
CEP: 95700-580 – Bento Gonçalves (RS) 
Ref.: (PJ100-037082) 

1. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa de aço com união de
solda, recebida no laboratório em 15/10/2018.
Identificação interna: SM-16-OUT-2018-007836.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição
à névoa salina - Método de ensaio.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposição à Névoa Salina

Período (horas) Avaliação 

24 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
48 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
72 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
96 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
120 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
144 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
168 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
192 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
216 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
240 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
264 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
288 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
312 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
336 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
360 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
384 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
408 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
432 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
456 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
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Período (horas) Avaliação 

480 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
504 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
528 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
552 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
576 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
600 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
624 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
648 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
672 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 
696 Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta. 

700 
Sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau Ri0, segundo a 
norma NBR ISO 4628-3. Sem empolamento da película de tinta, classificado como 
grau d0/t0, segundo a norma NBR 5841. 

 
Fotografia nº 1 – Antes do ensaio. 

 
 
 

Fotografia nº 2 – Após o ensaio. 
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4. DATA DO ENSAIO 
 

 Ensaio realizado no período de 16/10/2018 à 14/11/2018. 
 

São Paulo, 26 de novembro de 2018. 
 

 
AOQ 
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MANUAL DE GARANTIA, USO E 

CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS. 

 



 

 

manual de uso e conservação e 

certificado de garantia 
 

A Avantti produz móveis de qualidade e utiliza em sua fabricação chapas de MDP (Medium Density 

Particleboard) que é uma matéria-prima renovável proveniente de florestas plantadas econômica e 

ecologicamente sustentáveis. Este manual irá fornecer as informações básicas para conservação e uso do seu 

móvel Avantti. Todas as instruções, se devidamente seguidas, irão resultar no prolongamento da vida útil do 

seu móvel, portanto, antes de utilizá-lo, leia este manual com atenção. 

 

dicas de l impeza  
 

PRODUTOS COM PINTURA  ACETINADA: 

Portas e frente de gavetas: limpe somente com um pano úmido e sabão neutro. 

 
ACESSÓRIOS METÁLICOS, DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS: 
 

Acessórios de Aço: utilize um pano umedecido e, logo após, seque com um pano seco. Para melhor conservação, 

recomenda-se a utilização de vaselina ou cera à base de silicone. A cada 60 dias, realize uma limpeza mais 

prolongada. Em regiões que possuem maresia, é recomendado que esse processo seja realizado mensalmente.  
 

Dobradiças e corrediças: lubrifique com uma pequena camada de óleo lubrificante específico para dobradiças, 

sempre tendo cuidado para não respingar no revestimento das peças em que esses acessórios estão instalados. 

Isso evitará possíveis quebras e oxidação, aumentando a vida útil desses acessórios. Em regiões que possuem 

maresia, é recomendado que esse processo seja realizado mensalmente. 

 
ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIO: 
Para a limpeza, utilize apenas um pano macio umedecido em água com sabão ou detergente neutro. Após realizar 

a limpeza, seque totalmente o produto para evitar manchas. 

 
VIDROS: 
Vidros: na limpeza de tampos de vidro, utilize limpa-vidros com pano macio, sem fiapos ou toalhas de papel. Nunca 

utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha ou metálicas, nem mesmo saponáceo, detergentes ou 

qualquer tipo de solvente. 

 
RODÍZIOS: 

Use apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro e logo após seque com um pano seco. 

Não utilize solventes de qualquer tipo. Lubrifique mensalmente com uma pequena camada de óleo lubrificante as 

partes móveis (eixos e bandas de rolagem). Os rodízios são projetados para uso em ambientes fechados, evite 

exposição à luz solar, alta umidade e salinidade. A capacidade de cada rodízio não deverá ultrapassar a 

recomendada para cada modelo, pois leva em consideração fatores de segurança. 

 

 

 

 

 
 



 

cuidados gerais com os móveis 
As ceras, como a carnaúba, que são utilizadas tradicionalmente para a conservação e o embelezamento de 

madeiras, não têm efeito nos móveis pintados ou revestidos, pois essa camada evita a penetração de qualquer 

produto. Em alguns casos, elas podem danificar seu produto Avantti; 

É importante que seu produto Avantti seja regularmente limpo, pois o acúmulo de pó, poeira ou gordura pode 

modificar as características dele; 

Não utilize escovas, esponjas de aço e outros abrasivos, pois podem riscar e danificar os móveis, arranhando a 

pintura ou deixando fosca uma parte brilhante; 

Seque imediatamente qualquer líquido que cair sobre o móvel e sempre o deixe livre da umidade. É importante 

verificar as instalações periodicamente para evitar qualquer tipo de vazamento que possa danificar seu produto Avantti. 

Não aconselhamos a aplicação de produtos de limpeza diretamente no vidro, pois se trata de produto químico que 

pode vir a danificar o revestimento ou até mesmo a descolar o vidro; 

Não se apoie nas portas e nas gavetas quando abertas, pois, além de prejudicar a estética do seu produto, ainda 

poderá ocorrer a desregularem dele, o que comprometerá seu bom funcionamento e durabilidade; 

Abra com cuidado as portas de seus móveis, evitando batê-las ou deixá-las entreabertas, pois isso pode danificar 

o revestimento das peças; 

Jamais se apoie sobre qualquer peça de seu móvel para alcançar as partes superiores; 

Evite a exposição direta dos móveis aos raios solares, tanto UV (ultravioleta) quanto IV (infravermelho), pois a 

exposição constante ao sol pode modificar a cor da madeira, tornando-a amarelada e prejudicando sua durabilidade. 

Recomenda-se a utilização de persianas, películas ou cortinas. 
 
 

ataques de cupins, fungos ou pragas  

em geral 
 

Nossos fornecedores de MDP garantem que o povoamento de cupins, fungos ou pragas em geral não 

acontece durante a fabricação, pois essas pragas não resistiriam às elevadas temperaturas e às pressões que a 

madeira sofre durante esse processo. Além disso, no processo de fabricação dos painéis, são utilizados produtos 

químicos e elementos de composição como formol e resinas, que impedem a sobrevivência de qualquer praga que 

possa existir na madeira. Assim, garantimos a entrega do produto sem qualquer foco ou incidência de pragas. No 

entanto, como os produtos Avantti são derivados da madeira, podem ser atacados, caso haja contato com materiais 

ou locais infestados. 

 
Dica: certifique-se, antes da instalação dos móveis Avantti, de que seu escritório não possui focos de cupins, 

fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da 

instalação dos móveis. Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, 

permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificadas. Assim, recomenda-se 

dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas. 

         
 
 

        
 



 

capacidade de peso 
 

Os móveis Avantti são fabricados e testados para suportar até 20 kg de peso por porta, 35 kg de peso por 

gaveta com corrediças telescópicas e 15 kg por gaveta com corrediças em aço com roldanas em nylon. Para 

os módulos, o peso deve ser bem distribuído por todo o módulo. Peso concentrado em pequenos espaços 

podem acarretar danos ao módulo. 

 

utilização do móvel 
 

Quando houver montagem com instalação como é o caso de painéis, nichos e gavetas, deixe os móveis sem 

qualquer tipo de peso (leia-se: não use) por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas. Esse é o tempo 

necessário para que os móveis montados fiquem bem colados. 

Qualquer montagem ou desmontagem deve ser feita apenas por equipes autorizadas pela loja em que o 

produto foi adquirido.  

Devido ao processo natural de envelhecimento, as portas pintadas tendem a amarelar, no entanto, isso não 

corresponde a vício/defeito de fabricação. 
 

Os Produtos que você adquiriu da Avantti 
possuem garantia contratual de 5(cinco) anos 
contra eventuais defeitos de fabricação, válida 
a partir da data de finalização da montagem.  

 

Prazos de garantia: a garantia é válida a partir da data da finalização da montagem dos produtos pela loja 

em que esses foram adquiridos, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa 

garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados por técnicos autorizados pela 

loja onde foram adquiridos. 

Compreende-se por “módulos”: caixas, portas, gavetas, tampos, painéis ou prateleiras em MDP, que 

compõem o móvel. A garantia é válida somente para compras realizadas após o dia 01/01/2017. 

item garantia legal garantia contratual responsabilidade 

montagem/regulagem 90 dias não possui lojista 

projeto/manutenção 90 dias não possui lojista 

módulos 90 dias 5 anos fábrica 

puxadores 90 dias 1 ano fábrica 

Acessórios em geral 90 dias 1 ano fábrica 

peças pintadas 90 dias 1 ano fábrica 

Importante: a garantia de 5 anos é apenas para defeitos de fabricação. Vícios de fácil percepção (aparentes) têm apenas 
garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (90 dias). 

 
 

 
 



 

causas de exclusão da garantia 
 

Desgaste normal decorrente do uso do produto ou falta de observação a qualquer das informações e das 

recomendações constantes no Manual de Uso e Conservação e no Certificado de Garantia da Avantti; 

Peças ou acessórios agregados ao produto, durante ou após a montagem, que não sejam de fabricação da 

Avantti, tais como: equipamentos eletrônicos e/ou eletrodomésticos, etc. 

Variações de cor ou qualquer espécie de danos causados pela exposição excessiva dos produtos aos raios 

solares, luminosidade excessiva, produtos químicos, maresia, ferrugem ou quaisquer outros agentes externos; 

Danos causados por problemas existentes no local da instalação como, por exemplo: infiltrações de água, 

vazamentos ou qualquer outro defeito decorrente de instalação hidráulica ou elétrica, mofo, infestação de cupins e 

outras pragas em geral; 

Produtos fabricados exclusivamente para showroom; 

Defeitos oriundos de problemas nos projetos (medição), transporte da mercadoria e montagem do produto 

(responsabilidade única da loja revendedora); 

Havendo ajustes, consertos ou alterações acordados entre o cliente e o revendedor/lojista que resultarem 

em alterações das características técnicas originais, como recortes, pinturas, etc.; 

Transferência dos móveis para local diverso do constante no contrato de compra e venda firmado entre o 

cliente e o lojista; 

Colocação de peso excessivo sobre os móveis. 

informações importantes 
 

A garantia de 5 anos oferecida ao produto compreende o reparo ou a substituição da peça defeituosa que 

comprovadamente tenha relevado defeito de fabricação, conforme avaliação de técnicos designados pela Avantti 

Móveis para Escritório Ltda. e não ao ambiente em que essa está fazendo composição; 

A Avantti Móveis para Escritório Ltda. não autoriza nenhuma pessoa física ou jurídica a assumir em seu 

nome qualquer garantia que não seja a prevista neste Certificado; 

A garantia do produto inicia com o término da finalização da montagem e somente terá validade mediante 

preenchimento integral do canhoto constante neste Certificado, acompanhado de apresentação de nota fiscal da 

compra. 

 
Avantti Móveis para Escritório Ltda. Rua Fortaleza, 862A – Bairro Botafogo - CEP 95700-580 - Bento Gonçalves - RS - Fone (54) 3455.0450  

Confirmo a instalação dos móveis Avantti em perfeito estado e de acordo com o projeto por mim aprovado. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia 
contratual está condicionado à observação das normas constantes no presente Manual de Uso e Conservação e no Certificado de Garantia, que afirmo ter recebido: 

                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantti Móveis para Escritório Ltda. 
Rua Fortaleza, 862A | Bairro Botafogo| CEP 95700-580| Bento Gonçalves | RS | Brasil 

Fone +55 54 3455.0450 | Fax +55 54 3455.0456 | International Phone: +55 54 2102 8100              

                                         avanttimoveis.com.br | facebook.com/avanttioffice  
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RELATÓRIO DE ENSAIO NR 17 

 
 

 
Ergocenter Promoção da Saúde e Ergonomia LTDA. 

CNPJ: 048752530001-60 
Rua José Teixeira, 711, sala 401, Santa Lúcia, Vitória ES. 

 CEP. 29.056-035 
Tel. (27) 30628941 / 981419654 

Responsável Técnico: Rodrigo Marçal Pereira 
Fisioterapeuta CREFITO 15 - 36097 

Ergonomista Certificado SisCeb / ABERGO 098 
 

 
 
 
SOLICITANTE 
 
 

 

AVANTTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

CNPJ: 13.653.008/0001-07 

ENDEREÇO: Rua Fortaleza, 862. Bairro:Botafogo. Cidade:Bento Gonçalves / RS 

 
 

AVALIAÇÃO TECNICA 

 

LINHAS AVALIADAS: BALCÃO DE ATENDIMENTO; MESA 
PARA REFEITÓRIO; BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L PÉ 
PAINEL; BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO PÉ PAINEL; 

BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO PÉ METAL   
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CARACTERÍSTICAS  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 – SISTEMÁTICA DE TESTES PARA A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES 
 
Através da realização destes ensaios foi avaliado o desempenho da amostra 
realizado de acordo com as normas NR 17 e seus anexos I e II referentes à 
Check out e Call Center respectivamente, (Portaria 3.214/78, com nova 
redação dada pela Portaria 3.751/90 do MTE Ministério do Trabalho e 
Emprego, bem como das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). Além da Nota Técnica de 2002 do Ministério do Trabalho e do 
Emprego relativa às Posturas nos Postos de Trabalho. 
 
03 – RESULTADOS: 
 

OS RESULTADOS ATENDEM ÀS CONDIÇÕES ERGONÔMICAS 
ESTABELECIDAS POR NORMA (NR17 E ALÍNEAS). ESTE LAUDO É 

VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO MESMO. 

A reprodução deste documento só poderá ser total e depende da 
aprovação por escrito do emitente. 

 
Vitória, 22 de Julho de 2019. 
 

 

 
 

_________________________________________ 

RODRIGO MARÇAL PEREIRA 

FISIOTERAPEUTA CREFITO 36097-F 

ERGONOMISTA CERTIFICADO / ABERGO SisCeb 098 






