MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILIC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL - SIGA

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE - FCA
FCA n° : 146115/2018

Data do Protocolo da FCA : 13/08/2018

N° Acompanhamento : 0015b719dd3864c7

DADOS DO INTERESSADO
Empreendedor: ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR
IMAGEM MOLECULAR LTDA

CNPJ: 20.219.830/0001-11

Razão Social: ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM
MOLECULAR LTDA

Porte da Empresa: Porte Pequeno

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Setor: Nuclear/Radiativa

Tipologia: Instalação Nuclear/Radiativa

Nome do Empreendimento: ONCOPETSCAN
Descrição do Projeto (Atividade/Empreendimento): A OncoPETscan é uma clínica de Medicina Nuclear que oferece o PET Scan, uma avançada tecnologia em
diagnóstico por imagem, e a internação de pacientes para a iodoterapia. IODOTERAPIA: Consiste em uma terapia com iodo radioativo, é usada no controle de tumores
diferenciados da glândula tireóide. O objetivo deste tratamento, que combate as células cancerígenas presentes na tireóide, é destruir as células que ainda restaram
após a cirurgia (tireoidectomia) e diminuir a chance de recidiva do câncer. PET-CT: Informações Sobre o Exame Praticamente todas as células do nosso corpo utilizam
glicose (açúcar) como substrato energético para sobreviverem. Vários tumores malignos (cânceres) também utilizam glicose para crescer e se multiplicar, porém numa
quantidade muito mais elevada do que as células normais. A medicação usada no exame de PET é chamada de FDG (fluordesoxiglicose). Essa medicação nada mais é
do que glicose (açúcar) levemente alterada quimicamente com uma partícula radioativa (o flúor). Embora ela não seja uma molécula idêntica à glicose que consumimos
diariamente, as células do nosso corpo não são capazes de distingui-las. Portanto, quando o FDG é injetado na veia do paciente, ele se distribui no corpo de acordo com
as necessidades metabólicas de cada órgão. O PET (do inglês Tomografia por Emissão de Pósitrons) é um equipamento de alta tecnologia que nos permite dosar o
quanto um determinado tecido utiliza a glicose radioativa. Quanto maior for a utilização de glicose, maior é a chance de se tratar de um câncer. As câmeras de PET hoje
são acopladas a uma outra câmera, a da tomografia computadorizada (CT). Esse exame é realizado imediatamente antes do PET e leva menos de 1 minuto. A grande
vantagem de unir a CT ao PET é a precisão na localização dos tecidos que apresentam utilização anormal da glicose radioativa. Mais ainda, a CT auxilia médico a
determinar se a utilização anormal de glicose radioativa se deve a inflamação, infecção ou tumor.
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA ÁREA DE ESTUDO PROPOSTA
LEGENDA
Limite Municipal
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
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ELEMENTOS DO PROJETO
Área de Estudo
Estrutura 1

Outras Instalações Radiativas
Estrutura 2
Nome
OncoPetScan

Descrição
GRUPO6

Tipo intervenção
Regularização

Situação
Em operação
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CARACTERIZAR ÁREA DE ESTUDO - MAPAS TEMÁTICOS
Mapa Temático Cursos d'água

LEGENDA
Cursos d'água
Cursos
d'água
Potencialmente
Afetados
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
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Cursos d'água
Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema.
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Mapa Temático Massa d'água

LEGENDA
Massa d'água
Massa d'água Potencialmente Afetados
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
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Massa d'água
Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema.
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Mapa Temático Municípios

LEGENDA
Municípios
Municípios Potencialmente Afetados
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
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1

Data do Protocolo da FCA : 13/08/2018

Código município
4202404

Municípios
Nome
Blumenau

N° Acompanhamento : 0015b719dd3864c7

Sigla UF
SC
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Mapa Temático Terras indígenas

LEGENDA
Terras indígenas
Terras indígenas Potencialmente
Afetados
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
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Terras indígenas
Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema.
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Mapa Temático Unidades de conservação

LEGENDA
Unidades de conservação

UC Potencialmente Afetado(s)
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
UC Desenhadas
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Unidades de conservação
Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema.
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Mapa Temático Amazônia legal

LEGENDA
Amazônia legal
Amazônia legal Potencialmente
Afetados
Área de Estudo
Outras Instalações Radiativas
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CARACTERIZAR ÁREA DE ESTUDO - QUESTIONÁRIO
Meio Biótico
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não

Sim

Não

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

- Há previsão de supressão de vegetação nativa na área do empreendimento?
- Há previsão de supressão de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à unidades de conservação de proteção integral, nos termos da legislação vigente?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à sítios de reprodução e descanso identificados nas rotas de aves migratórias; endemismo
restrito e espécies ameaçadas de extinção reconhecidas oficialmente?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à sítios de reprodução e descanso identificados nas rotas de aves migratórias; endemismo
restrito e espécies ameaçadas de extinção reconhecidas oficialmente?
- Há previsão de supressão de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica?
- Há previsão de supressão de vegetação nativa na área do empreendimento?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à unidades de conservação de proteção integral, nos termos da legislação vigente?

Meio Socioeconômico
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

- O empreendimento está contido em área urbana?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à grupos quilombolas, nos termos da legislação vigente?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à bens culturais acautelados, nos termos da legislação vigente?
- Há previsão de impacto socioambiental (direto ou indireto) nas atividades tradicionais, culturais, sociais, econômicas ou de lazer?
- Há previsão de remoção de população que implique na inviabilização da comunidade?
- O empreendimento está localizado em Município pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à grupos indígenas, nos termos da legislação vigente?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à bens culturais acautelados, nos termos da legislação vigente?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à grupos indígenas, nos termos da legislação vigente?
- O empreendimento está contido em área urbana?
- O empreendimento está localizado em Município pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária?
- Há previsão de remoção de população que implique na inviabilização da comunidade?
- Há previsão de impacto socioambiental (direto ou indireto) nas atividades tradicionais, culturais, sociais, econômicas ou de lazer?
- Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à grupos quilombolas, nos termos da legislação vigente?
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Meio Físico
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não - Há registros de ocorrência de sismos na região do empreendimento?
Não - Há registros de dados meteorológicos e/ou da qualidade do ar na região do empreendimento?
Não - Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) em cavidades naturais subterrâneas pela implantação do empreendimento e instalações
associadas?
Não - Há registros de ocorrência de sismos na região do empreendimento?
Não - Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) em cavidades naturais subterrâneas pela implantação do empreendimento e instalações
associadas?
Não - Há registros de dados meteorológicos e/ou da qualidade do ar na região do empreendimento?

Outras Informações
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

- A instalação radiativa pertence aos grupos ou subgrupos 2 ou 3, conforme classificação da Norma CNEN 6.02?
- A instalação radiativa pertence aos grupos ou subgrupos 7, 7C ou 7D, conforme classificação da Norma CNEN 6.02?
- A instalação radiativa está em fase de descomissionamento?
- Há previsão de geração de resíduo ou rejeito radioativo decorrente da operação ou manutenção da fonte radioativa?
- Há previsão de geração de resíduo ou rejeito radioativo decorrente da instalação da fonte radioativa?
- Há previsão de geração de resíduo ou rejeito radioativo decorrente do descomissionamento da fonte radioativa?
- Há previsão de geração de resíduo ou rejeito NÃO radioativo decorrente da operação ou manutenção da fonte radioativa?
- Há previsão de geração de resíduo ou rejeito NÃO radioativo decorrente da instalação da fonte radioativa?
- Há previsão de geração de resíduo ou rejeito NÃO radioativo decorrente do descomissionamento da fonte radioativa?
- A Instalação Radioativa está em fase de regularização ambiental de atividades e/ou processos radioativos de Instalações Radiativa/Nuclear, nos termos
da IN IBAMA n. 1, de 23/02/16?
Não - A instalação Radioativa contém estruturas enquadradas em mais de um procedimento de licenciamento? (Art.23, cap. IV, IN 1, de 23/02/16)
Não - A instalação radiativa pertence aos grupos 1 ou 8, conforme classificação da Norma CNEN 6.02?
Não - A instalação radiativa pertence aos grupos ou subgrupos 4, 5 ou 6, conforme classificação da Norma CNEN 6.02?
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Este formulário de Solicitação de Licenciamento Ambiental (Ficha de Caracterização de Atividades - FCA) deve ser preenchido integralmente.
Todas as informações declaradas são de responsabilidade do empreendedor ¿ empresa detentora da titularidade do empreendimento (CNPJ).
A omissão ou declaração falsa de informações impedirá a analise desta solicitação de licenciamento ambiental pelo IBAMA, sem prejuízo a outras penalidades previstas
no Decreto-lei nº 2848/1940 (Código Penal) e Lei 9.605/1998 (Crimes Ambientais).
A Ficha de Caracterização de Atividades (FCA) é o documento eletrônico a ser preenchido para a Solicitação de Instauração de Processo de Licenciamento. A FCA não
poderá ser editada após a confirmação de conclusão envio ao IBAMA.
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