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ENDEREÇO 
Rua Conde Pereira Carneiro, 80 – Bairro Gameleira- CEP: 30.510-010 Belo Horizonte - MG. 

ÁREAS 
Terreno da Funed - 44.752,00 m² (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois metros 
quadrados). 
Área total construída na Funed (24 Blocos) – 32.431,00 m² (trinta e dois mil, quatrocentos e 
trinta e um metros quadrados). 
Área de reforma Plataforma de Líquidos – 771,48 m² (setecentos e sessenta e um metros 
quadrados). 
 
EQUIPE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA/DPGF 
Coordenação:  

Roberta Beatriz Pereira Silva – Engenheira Civil – CREA 81018/D - até dezembro/2015 
Alexandre Vitor da Silva – Engenheiro Eletricista – CREA 148632/D – a partir de 
janeiro/2016 

 
Serviço de Projetos: 
Coordenadora:  

Gláucia Maria Amorim – Arquiteta e Urbanista – CAU A12242-4 
Responsável Técnica:  

Bárbara Luiza Viegas Paulo Lauar – Arquiteta e Urbanista – CAU 150864-4  
  

http://www.funed.mg.gov.br/
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1 - INTRODUÇÃO  

A Fundação Ezequiel Dias - Funed está localizada na região oeste de Belo Horizonte, em 
ponto estratégico da Região Metropolitana, entre a Avenida Amazonas e Via Expressa 
interligando a cidade da região de Contagem, pela Rodovia 381/Fernão Dias para as áreas 
centrais e leste da cidade, desde 1941 (ver desenho 1). 

A Funed, enquanto órgão do Sistema Estadual de Saúde, cumpre com excelência sua missão 
de participar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS – protegendo e promovendo 
a saúde. Os mineiros podem se orgulhar de ter, em Minas, um patrimônio da saúde pública e 
um bom exemplo para todo o país na produção de medicamentos e imunobiológicos, na 
pesquisa em saúde pública, e nas ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. 
http://funed.mg.gov.br/institucional               

A construção original da Funed é composta de um Prédio Principal e alguns anexos. Com o 
decorrer do tempo e com as novas necessidades surgidas foram construídos outros Blocos 
para atender às novas diretrizes institucionais, procedimentos, tecnologias e legislações para 
atender as atividades de trabalho dos usuários da Funed. 

Uma das quatro diretorias da Funed é a Diretoria Industrial que possui a missão de ser 
referência na produção medicamentos e imunobiológicos, ofertando produtos de qualidade ao 
SUS, analisando novas tendências terapêuticas e a viabilidade de sua inclusão no portfólio, e 
contribuindo para a modernização e fortalecimento do Complexo Industrial e Inovação em 
Saúde. 

A Diretoria Industrial ocupa fisicamente os Blocos 2, 3, 4, 12 e 17 conforme indicado na Planta 
de Situação a seguir e as Unidades Fabris estão localizadas nos Blocos 3, 4 e 17 (Desenho 2). 

A Plataforma de Líquidos, escopo deste projeto de reforma, está localizada no Bloco 4 entre 
duas ruas internas do terreno da Funed –Ruas Ezequiel Dias e Oswaldo Cruz. (Desenho 3) 

Atualmente a Diretoria Industrial se encontra em processo de restruturação das áreas 
produtivas, sendo uma das demandas para a área de líquidos o estudo de viabilidade técnica, 
em consonância com a RDC n° 17 de 16 de abril de 2010, e econômica, considerando a 
dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde com base nos três 
componentes da Assistência Farmacêutica (Componente Básico, Especializado e Estratégico) 
instituídos pelo gestor federal do SUS – Sistema Único de Saúde. Estes estudos fazem parte 
do portfólio na apresentação líquida, enquanto que para a adequação estrutural foi elaborado o 
Projeto de Reforma para adequação de área física da Plataforma de Líquidos, com o objetivo 
de atender a todos os requisitos regulatórios a fim de certificação da área física em CBPF – 
Certificado de Boas Práticas, para medicamentos na forma farmacêutica líquida de bases 
farmoquímica e fitoterápica. 
 
Portanto, esclarecemos que a Plataforma de Líquidos (Unidade I) contempla as adequações de 
áreas físicas existentes (cerca de 800 m²) para atender às exigências de padrão construtivo 
para indústrias farmacêuticas em conformidade com a RDC n° 17/2010. Uma vez atendidas 
estas exigências, a área física desta Unidade Fabril adequada deve ser submetida à avaliação 
para adquirir o CBPF. 
  

http://www.funed.mg.gov.br/
http://funed.mg.gov.br/institucional%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
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Desenho 1 
Localização  
 

 
 
 
 
 
 
 

Créditos: Bárbara Luiza 
Google Earth – abril/2016    

A Unidade Fabril do Bloco 04 se configura espacialmente na Funed conforme tabela /planta 
situação e fotos abaixo: 

UNIDADE 
FABRIL 

ESPECIFICAÇÃO ÁREA (m²) 

I  
Bloco 04 

Plataforma Antirretrovirais  1.564,00 

Plataforma de Líquidos 771,48 

http://www.funed.mg.gov.br/
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      Desenho 2 

      Planta de Situação/Unidades Fabris  

        Créditos SPJ/DE março/2016 – Adaptado Júlia Medrado Abril/2016 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. IV 

Unid. II – Sólidos por Compressão 

Direta 

Unid. III – Sólidos por Compressão 
Direta Produtos Especiais Produção de Soros 

Unid. V – Biológicos  

-1,57 

  0,0  

Unid. I - Líquidos e Antirretrovirais  
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Desenho 3 
Planta Chave - Bloco 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - HISTÓRICO 

A Unidade Fabril de Líquidos da Funed teve suas atividades iniciadas na década de 70 e suas 
atividades paralisadas no ano de 2007, para que fosse realizado um processo de reforma 
estrutural com o objetivo de adequar a área física à norma regulatória vigente (RDC 210 de 04 
de agosto de 2003) e obter a Certificação em Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 
Devido à esta paralisação das atividades a Funed passou a terceirizar a produção de líquidos 
necessária ao atendimento da demanda contratada pela SES, Secretaria de Estado da Saúde. 
Foi elaborado o Projeto de reforma em 2008 e as obras executadas em 2009 e 2010. 
Entretanto, em 16 de abril de 2010 foi publicada a legislação – RDC 17, trazendo novas 
diretrizes estruturais para áreas produtivas de medicamentos. Desta forma, foram geradas 
algumas pendências estruturais que impossibilitam o processo de certificação e impedem a 
retomada da produção de medicamentos. 
Com isto, foi elaborado o Projeto de Reforma de Adequação da Área Física de Produção de 
Líquidos, adaptando o espaço físico existente para atender às diretrizes preconizadas nas 
legislações vigentes.  
Atualmente, a Plataforma de Líquidos está inoperante, aguardando intervenções de natureza 
civil de infraestrutura física (sistemas e utilidades) para que seja solicitada ao órgão regulador 
estadual (VISA-MG) a inspeção para avaliação da Condição Técnica Operacional - CTO e 
posteriormente Certificação de Boas Práticas de Fabricação - CBPF para o retorno das 
atividades de produção de medicamentos líquidos de base farmoquímica e fitoterápica.  
A produção de medicamentos líquidos de base farmoquímica e fitoterápica deve acontecer em 
um ambiente com classificação ISO 8, conforme a legislação regulatória vigente, condição 
garantida por projeto específico de AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. E 
ainda, possuir um sistema de tratamento de água para a produção de água purificada (PW). 
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3 - FUNCIONAMENTO/ FLUXO 

 

O projeto arquitetônico foi elaborado com a participação de equipe multidisciplinar responsável 
pela definição de diretrizes e decisões, por ter como condicionante a área física existente a ser 
reformada, com as devidas adequações com foco na minimização de custo e tempo, sem 
comprometer a qualidade no processo de fabricação e na estrutura física requerida para a 
produção conforme exigências legais da Anvisa e também, recomendações de Guias 
Internacionais.  
O projeto arquitetônico de adequação da área física foi elaborado por profissionais do SPJ/DE 
em conjunto com os profissionais da Plataforma de Líquidos, assim como as especificações 
dos sistemas de AVAC e de tratamento de água elaborados pelos técnicos da Divisão de 
Infraestrutura / DPGF. O projeto arquitetônico foi subsidiado pela revisão dos espaços e os pré-
dimensionamentos, conforme a legislação vigente e a utilização planejada. 
Todas as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, pneumáticas, ar condicionado são 
embutidas nas paredes e forros, sempre que possível no intuito de facilitar a limpeza ou 
assepsia das superfícies. Todas as tubulações quando não aparentes, são fixadas no teto 
entre o forro e a laje, por braçadeiras e tiras de aço perfurado. Todas as tubulações são 
identificadas através da pintura anticorrosiva e acabamento com esmalte sintético nas cores 
definidas na NBR 6493 de Dez/1980 da ABNT. 
O planejamento da área física foi elaborado, portanto, para viabilizar o processo produtivo da 
área de manipulação, envase e embalagem de medicamentos líquidos. 
Os itens descritos a seguir sobre a funcionalidade do processo produtivo foram diretrizes para a 
elaboração de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Especiais, equipamentos, utilidades, 
móveis. Os requisitos definidos devem ser atingidos com a área em operação. O partido 
arquitetônico adotado foi o de reformar o espaço físico existente de 771,48 m² (setecentos e 
setenta e um metros quadrados), localizado na edificação do Bloco 4.  

A área existente possui três níveis de construção e está localizada no interior do Bloco da 
edificação com os seguintes acessos/saídas externos (ver Desenho 4): 

 Rua Osvaldo Cruz: nível -1,42 m (menos um metro e quarenta e dois centímetros) 
– Saída de produtos através da área de expedição linha 2; 
– Entrada de embalagem secundaria através da área de recebimento de embalagens,  
– Saída de resíduos através do Abrigo temporário de resíduos; 
– Saída de produtos através da expedição linha 1; 
– Acesso ao sistema de tratamento de água. 

 

 Rua Ezequiel Dias: nível -1,48 (menos um metro e quarenta e oito centímetros) 
– Acesso através de uma escada externa para o Setor de Vestiários (feminino e 
masculino) com os fluxos de acessos por barreiras físicas para o acesso ao Setor 
Produtivo  

  

http://www.funed.mg.gov.br/
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Desenho 4 
Planta de Acessos/Saídas Externos à Unidade Fabril 

 

 

 

 

 

  

http://www.funed.mg.gov.br/
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4 - SETORIZAÇÃO 

Os setores funcionais da Unidade Fabril estão localizados em três níveis: 
4.1 - Nível -1,085: 1° Pavimento/ Setor Produtivo da linha de produção 1 (Envase e 
Embalagem). 
4.2 - Nível 0,00: 1° Pavimento/ Setor Produtivo da linha de produção 2 (Envase e 
Embalagem). 
4.3 - Nível +1,78: Plataforma em estrutura metálica (Coordenação) 
4.4 - Nível +2,15: 2° Pavimento/ Setor de Manipulação.  

 
Desenho 5 
Setorização dos Níveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Pavimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     2° Pavimento  

Monta Carga Resíduos 

Monta Carga Insumos 

Monta Carga Resíduos 

Monta Carga Insumos 

http://www.funed.mg.gov.br/
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4.1 - Nível -1,085:  

 Recebimento de insumos com monta-carga para acesso dos insumos aos demais 
níveis; 

 Troca 1: antecâmara de acesso de pessoal ao setor de envase 1; 

 Antecâmara 2: acesso de insumos de embalagem; 

 Envase 1, com uma máquina envasadora IMA, dotada de sistema colocador de 
batoque conta-gotas e tampa; 

 Embalagem 1; 

 Expedição Linha 1; 

 Sistema de Tratamento de Água (acesso externo). 
 

4.2 - Nível 0,00:  

 Câmara de acesso aos envases 1 e 2, setor de manipulação; 

 DML 1 (Depósito de materiais de limpeza); 

 Lavagem dos envases; 

 Antecâmara 1: acesso de insumo de embalagem; 

 Transferência de materiais; 

 Envase 2, dotada de uma linha automática de envase da marca Campak, com sistema 
de colocação de tampa tipo “pilfer-proof” e copo medida, uma rotuladeira, pulmões 
alimentadores e uma encaixotadeira, que atenderá os demais produtos líquidos de 
maior volume; 

 Pré-envase 2; 

 Resíduos; 

 Embalagem 2; 

 Lavagem de materiais; 

 Expedição linha 2; 

 Recebimento de embalagens; 

 DML 2 (Depósito de materiais de limpeza); 

 Depósito Temporário de Resíduos 
 

4.3 - Nível 1,78: (Plataforma em estrutura metálica) 

 Coordenação 
 

4.4 - Nível +2,15: 

 Armazenamento de insumos (monta carga para transporte dos insumos); 

 Circulação de acesso aos ambientes do setor de manipulação e porta técnica de uso 
exclusivo da área de manutenção, para entrada e saída de equipamentos de grande 
porte fixa por divisória tipo Click; 

 Troca 2: Antecâmara de acesso de pessoal ao setor de manipulação; 

 Antecâmara 3: acesso de insumos ao setor de envase; 

 Manipulação; 

 Controle do sistema de transferência; 

 Estocagem 1; 

 Estocagem 2; 

 Controle em processo; 

http://www.funed.mg.gov.br/
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 Lavagem de utensílios e vasilhames; 

 Armazenamento de utensílios e vasilhames; 

 DML 3 (depósito de material de limpeza); 

 Depósito temporário de resíduos com monta-carga para retirada dos resíduos. 
Cobertura/ Pavimento Técnico: O acesso ao pavimento técnico é feito através de escada 
pela parte externa ao prédio. O espaço comporta a Casa de Máquinas de acordo com o projeto 
específico. A cobertura existente é em telhas metálicas galvanizadas a ser mantida.  
 

5 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 
5.1 Troca de Uniforme e Paramentação 

A troca de uniforme e paramentação deve ser feita no vestiário. Os funcionários devem 
retirar suas roupas e vestir o uniforme da produção, inclusive a touca. 
As áreas de manipulação e envase são dotadas de antecâmaras de 2ª paramentação, 
onde os manipuladores e/ou operadores de máquina devem realizar tal procedimento 
para adentrarem nelas. 
 
5.2 Fracionamento no Almoxarifado de Matérias-Primas e Acondicionamento na 

Área de Líquidos 

As matérias-primas aprovadas pelo Controle de Qualidade são devidamente estocadas 
até a emissão da ordem de produção no Almoxarifado.   

Quando ocorre a emissão da Ordem de Produção, as matérias-primas são fracionadas 
e enviadas em dornas e/ou paletes à área líquidos, sendo transportadas via monta 
carga, da saída do almoxarifado até a sala de armazenamento de insumos, onde são 
armazenadas temporariamente. 

5.3 Manipulação 

Na Unidade Fabril as matérias-primas fracionadas presentes no Armazenamento de 
Insumos são conferidas e encaminhadas, via carrinho transportador, juntamente com a 
Ordem de Produção para a Manipulação. 

Nessa etapa, as matérias-primas são transferidas para o interior dos tanques fixos de 
3.000L e 1.000L onde são manipuladas. A manipulação ainda terá um tanque móvel de 
500L e outro de 300L que podem ser utilizados na manipulação. 

A água purificada a ser adicionada na formulação segue via tubulação de aço inox 316 
L, oriunda do sistema de tratamento de água dos líquidos, localizado no nível -1,085. 

O tanque com o produto deve ser fechado e então se inicia o processo de agitação por 
meio de rotação das hélices e se necessário seu aquecimento, por vapor. 

Pode então ser feita a transferência do produto para os tanques de estocagem e neles 
ser efetuado a adição de água purificada até completar o volume da formulação. Esses 
tanques de estocagem possuem sistema de aquecimento e agitação. 
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Devem ser retiradas alíquotas do tanque, e as mesmas são encaminhadas para o 
Controle em Processo localizado no 2º pavimento, onde são realizadas análises de pH, 
aspecto e densidade para correção dos mesmos.  

Ao final do processo de manipulação, funcionário do controle de qualidade deve retirar 
amostras para análises do teor, pH, densidade e demais testes físico-químicos que 
julgarem necessários. A Divisão de Controle de Qualidade da Diretoria Industrial-
FUNED atende à demanda analítica da área de líquidos. 

Os comandos de esgotamento e transferências dos respectivos tanques devem ser 
feitos por tubulações em aço inox 316L, via bombas pneumáticas controladas na sala 
de comando dos processos.  

5.4 Filtração e Transferência 

Os comandos de esgotamento, transferências bem como a filtração das soluções orais 
devem ser feitos por tubulações em aço inox316 L, via bombas pneumáticas 
controladas na sala de comando dos processos.  

Devem ser acopladas as conexões às tubulações designadas, na sala de comando de 
processos. A mesma será composta de 06 linhas: 
Linha 1 – Conexão ao tanque de 1000L da sala de manipulação; 
Linha 2 – Conexão ao tanque 1 de 3000L da sala de manipulação; 
Linha 3 – Conexão ao tanque 2 de 3000 L da sala de estocagem; 
Linha 4 – Conexão ao tanque 3 de 3000L da sala de estocagem; 
Linha 5 – Conexão a Máquina de envase 1; 
Linha 6 – Conexão a Máquina de envase 2. 
 
5.5 Envase 

O Envase é dotado de duas linhas: 
Linha de envase 1 - Com uma máquina envasadora IMA, dotada de sistema colocador 
de batoque conta-gotas e tampa, e irá atender aos produtos na forma de 
solução/suspensão oral gotas.  
Linha de envase 2 - Com uma máquina envasadora Campak, dotada de sistema de 
colocação de tampa tipo “pilfer-proof” e copo medida, que atende os demais produtos 
líquidos de maior volume. 
Após a liberação para o envase, deve ser feita a verificação da área de envase, da 
tubulação, e do produto contido no tanque de estocagem, que pode ser transferido de 
forma gradativa para o tanque pulmão da envasadora.  

Na sala de Comando de processos são feitas as conexões para alimentação da linha de 
envase, onde se tem o enchimento do pulmão da envasadora.  Do tanque de 
estocagem, deve ser feito o processo de envase. As conexões para a linha envasadora 
são feitas na sala de processos e comando.  

Nos envases são feitos os controles em processo de volume, definindo a variação de 
peso, por meio de cálculo da densidade da solução, e definição dos pesos toleráveis.  
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5.6 Rotulagem, Acondicionamento e Embalagem 

A rotulagem, acondicionamento e embalagem ocorrerão em linha, como o envase. Os 
frascos após o enchimento e colocação das tampas e batoques, seguirão via esteira 
para a etapa de acondicionamento final. 

Na linha de embalagem 1, os frascos serão acumulados na mesa acumuladora, onde 
serão colocados manualmente em caixas de embarque, previamente rotuladas e 
montadas com suas respectivas colmeias. As caixas serão então fechadas e lacradas 
por meio de uma seladora automática de caixas 

Na linha de embalagem 2, os frascos serão acumulados no pulmão alimentador da 
rotuladeira, seguirão via esteira para a rotuladeira e codificadora Etipack, que irá rotular 
e codificar os frascos envasados nessa linha. Eles então, seguirão para a 
encaixotadeira Campak, via esteira, onde ocorrerá o acondicionamento final dos frascos 
nas caixas de embarque, as quais serão fechadas e lacradas.  

Em ambas as linhas, as caixas de embarque serão codificadas de forma a diferenciar o 
início, meio e o fim do lote. 

Nessa etapa, o funcionário da Divisão de Controle de Qualidade da Diretoria Industrial 
deve retirar amostras para análise dos testes físico-químicos e microbiológicos, bem 
como para a Referência Futura.  

O lote permanece temporariamente na área de produtos acabados, aguardando 
recolhimento pela área de Expedição, de onde o produto será destinado aos clientes 
finais. 

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA 
 

6.1  Alvenarias e Divisões 

 
6.1.1 – Divisórias 

Padrão sanitário. Estrutura em perfil especial em alumínio e fechamento na parte 
inferior com chapa de aço galvanizado e núcleo em PUR com retardante a chamas 
(espessura 50 mm), totalmente liso, com pintura na cor branca fosco com acabamentos 
de cantos internos e externos em alumínio, e silicone sanitário, antimofo, e bactericida/ 
fungicida. Ref.: Isoeste ou equivalente. As divisórias devem ser instaladas conforme 
definido em projeto. 

 
6.1.2 – Parede 

O fechamento de vãos da porta e da janela existentes a serem removidas será em tijolo 
cerâmico furado, 15cm. Pinturas internas com tinta acrílica semi- brilho, na cor branco 
neve, referência: tinta Suvinil ou equivalente. 
As pinturas externas devem acompanhar o padrão de tintas da Funed. 
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6.2  Esquadrias 

 
6.2.1 – Internas 

Padrão sanitário. Estrutura em perfil especial em alumínio e fechamento na parte inferior 
com chapa de aço galvanizado e núcleo em PUR, totalmente liso, com pintura na cor 
branca. Ref.: Isoeste ou equivalente.  
Visores em vidro duplo liso temperado incolor vedados com sílica gel com sistema anti-
embaçante, a serem instalado nas portas definidas em projeto. Dimensões variadas 
conforme definido em projeto. 

 
6.2.2 – Externas 

As portas externas devem ser de aço com pintura anticorrosiva e de acabamento.  
Dimensões variadas conforme definição em projeto. 
 
6.3 Piso 

Revestimento epóxi autonivelante, monolítico, com 4mm de espessura, cor cinza 
padrão Funed. 
 
6.4 Forro 

Forro composto de chapas de gesso acartonado, espessura 12,50mm, com bordas 
rebaixadas e regularizadas com fita e argamassa apropriadas, com juntas de dilatação 
no encontro com as paredes compostas por perfis metálicos tipo "cadeira" de 20mm até 
a parede e altura de 20mm. Sustentação por perfis calha "u" de chapa galvanizada. 
Tirantes reguláveis fixados à estrutura metálica ou outro substrato. O forro deve ter 
pintura com tinta acrílica semi-brilho, na cor branco neve, referência.: tinta Suvinil ou 
equivalente.  
 
6.5 Luminárias 

Luminárias estanques, com manutenção pela parte interna à sala. Carcaça em aço 
carbono pré tratada e acabamento final em pintura eletrostática a pó, lâmpadas 
fluorescentes de 2x32 W alto rendimento com refletor facetado em chapa de alumínio 
anodizado de alta reflexão e difusor acrílico instalados na luminária de forma a não 
permitir nenhuma fresta, os reatores utilizados são eletrônicos 2x32W, 220V, 60Hz, 
partida instantânea, fator de potência maior ou igual a 0,92. 
 
6.6 Pass Through 

Pass Through modelo sala limpa com sistema de intertravamento de partas elétrico. 
Ref.: Isoeste ou equivalente. Os pass through (s) devem ser instalados conforme 
definidos em projeto. 
 

7 - TRATAMENTO DE ÁGUA 
 

A água utilizada nos processos de manipulação será do tipo água purificada, também 
conhecida como PW.  Esta é produzida através do processo de osmose reversa. O 
equipamento está instalado na sala do Sistema de Tratamento de Água. 

A água PW é conduzida às áreas de manipulação por meio de tubulações em aço inox 
316L.  

http://www.funed.mg.gov.br/
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Demais informações referentes ao sistema de tratamento de água, vide ERU STA IPA 
(Especificação de Requerimento do Usuário do Sistema de Tratamento de Água Do 
Sistema IPA – Modelo Funed). 

8 - RESÍDUOS SÓLIDOS 
Os resíduos sólidos gerados nos processos produtivos são:  

Grupo B - Resíduos contaminados (embalagens de matérias-primas e produto 
acabado: caixas de papelão), restos de medicamentos; 

Grupo D - Papel, plástico, papel toalha, papelão, material de embalagem, 
rótulos, bulas, papel higiênico e matéria orgânica; 

Grupo E -  Vidrarias quebradas, vidros de matéria-prima e produto acabado.  

8.1 Manipulação 

 Sacos plásticos oriundos das matérias-primas sólidas fracionadas; 

 Bombonas de metal e ou plástico oriundas das matérias-primas líquidas fracionadas 
ou não; 

 Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s de procedimentos (luvas de 
procedimentos e máscaras descartáveis); 

 Resíduos comuns como papéis. 
 

8.2 Envase 1 E 2 

 Frascos de vidro, pvc, plásticos, tampas e batoques; 

 Sacos plásticos oriundos dos materiais de embalagem fracionados ou não; 

 EPI´s de procedimentos (luvas de procedimentos e máscaras descartáveis); 

 Resíduos comuns como papéis. 
 

8.3 Embalagem 1 E 2 

 Frascos de vidro, pvc, plásticos, tampas e batoques; 

 Sacos plásticos oriundos dos materiais de embalagem fracionados ou não; 

 EPI´s de procedimentos (luvas de procedimentos e máscaras descartáveis); 

 Materiais de embalagem como bulas, rótulos e caixas; 

 Resíduos comuns como papéis. 
 

8.4 Demais Salas 

 EPI´s de procedimentos (luvas de procedimentos e máscaras descartáveis); 

 Resíduos comuns como papéis. 
 

Esses resíduos seguem um fluxo progressivo, sendo retirados das salas geradoras 
e das respectivas lixeiras e encaminhados para a área externa da fábrica, via saída 
de Resíduos. Estão previstas duas saídas de resíduos na Unidade Fabril pela Rua 
Oswaldo Cruz. Uma saída localizada no terceiro pavimento, dotada de um monta 
carga de transporte exclusivo de resíduos, por onde são encaminhados os resíduos 
gerados nesse piso. Outra saída de resíduos no segundo pavimento, por onde 
transitará os resíduos gerados nas salas de envase e embalagem das linhas 1 e 2, 
bem como dos demais ambientes que se encontram nessas linhas. 
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9 - EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO 
 

9.1 Depósito Temporário de Resíduos (NÍVEL +2,15); 

 Monta carga (externo). 
 

9.2 DML 3 (NÍVEL +2,15); 

 Nenhum equipamento. 
 

9.3 Armazenamento de Utensílios e Vasilhames (NÍVEL +2,15); 

 Nenhum equipamento. 
 

9.4 Lavagem de Utensílios e Vasilhames (NÍVEL +2,15); 

 Lavador de alta pressão. 
 

9.5 Controle em Processo (nível +2,15); 

 Um pHmetro de bancada; 

 Um viscosímetro; 

 Um Computador. 
 

9.6 Estocagem 1 (NÍVEL +2,15); 

 Tanque fixo encamisado, com agitador acoplado, capacidade de 3.000L. 
 

9.7 Estocagem 2 (NÍVEL +2,15); 

 Tanque fixo encamisado, com agitador acoplado, capacidade de 3.000L. 
 

9.8 Controle do Sistema de Transferência (NÍVEL +2,15); 

 Tanque móvel com agitador acoplado, capacidade de 300L. 
 

9.9 Manipulação (NÍVEL +2,15); 

 Tanque móvel com agitador acoplado, capacidade de 500L; 

 Tanque fixo encamisado, com agitador acoplado, capacidade de 3.000L; 

 Tanque fixo encamisado, com agitador acoplado, capacidade de 1.000L; 

 Moinho coloidal móvel com potência de 30 cavalos; 

 Bomba de transferência. 
 

9.10 Troca 2 – MANIPULAÇÃO (NÍVEL +2,15); 

 Nenhum equipamento. 

9.11 Armazenamento de Insumos (NÍVEL +2,15); 

 Monta-carga de matérias-primas; 

 Paleteiras. 
 

9.12 Antecâmara 3 (NÍVEL +2,15); 

 Nenhum equipamento. 

9.13 Lavagem dos Envases (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento. 
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9.14 Troca 1 (NÍVEL -1,085); 

 Nenhum equipamento. 

9.15 Lavagem de Materiais (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento. 

9.16 Depósito Temporário de Resíduos (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento. 

9.17 Pré-Envase 2 (NÍVEL 0,00); 

 Uma mesa acumuladora de frascos Campak; 

 Acumulador de tampas; 

 Acumulador de copos. 
 

9.18 Envase 2 (NÍVEL 0,00); 

 Envasadora Campak 

 Uma balança semi-analitica; 

 Torquímetro. 
 

9.19 Antecâmara 1 (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento; 
 

9.20 Embalagem 2 (NÍVEL 0,00); 

 Uma encaixotadeira Campak; 

 Uma mesa acumuladora de frascos Campak; 

 Uma etiquetadora e codificadora Etipack, 

 Paleteiras. 
 

9.21 Plataforma Metálica – coordenação (NÍVEL +1,78); 

 Dois computadores; 

 Duas mesas. 
 

9.22 Resíduos (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento. 
 

9.23 DML 2 – EMBALAGEM (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento. 
 

9.24 DML 1 – ENVASE (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum equipamento. 
 

9.25 Antecâmara 2 (NÍVEL -1,085); 

 Paleteiras. 
 

9.26 Envase 1 (NÍVEL -1,085); 

 Envasadora IMA; 

 Acumulador de frascos; 

 Acumulador de tampas; 
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 Acumulador de batoques; 

 Uma balança semi-analitica. 
 

9.27 Embalagem 1 (NÍVEL -1,085); 

 Uma esteira; 

 Uma seladora de caixas; 

 Uma codificadora; 

 Paleteiras. 
 

9.28 Sistema de Tratamento de Água (NÍVEL -1,085); 

 Equipamento de tratamento de água. 
 

9.29 Transferência de Materiais (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum Equipamento. 
 

9.30 Expedição Linha 2 (NÍVEL -1,085); 

 Nenhum Equipamento. 
 

9.31 Recebimento de Embalagens (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum Equipamento. 
 

9.32 Expedição Linha 1 (NÍVEL 0,00); 

 Nenhum Equipamento. 
 

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Toda e qualquer mudança de detalhe ou escolha de acabamento de material, dimensões, 
bem como especificações deve ser submetida à aprovação da fiscalização. 
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Equipe Técnica: 
 

 
 
 
 

 

Bárbara Luiza Viegas Paulo Lauar 
Arquiteta e Urbanista – CAU 150864-4 

Responsável Técnico – RT 
Serviço de Projetos/Divisão de Engenharia/DPGF 

Gláucia Maria Amorim 
Arquiteta e Urbanista – CAU 12242-4 

Chefe de Serviço 
Serviço de Projetos/Divisão de Engenharia/DPGF 

 
 
 

 
 

Alexandre Vitor da Silva 
Engenheiro Eletricista– CREA 148632-D 

Chefe de Divisão 
Divisão de Engenharia/DPGF 

 
 
 
 
 

 
Ana Paula Cordeiro P. Teixeira 

Farmacêutica – CRFMG14011 
Gerente da Plataforma de Líquidos/DI 

Marcus Vinicius Moraes Lage 
Farmacêutico – CRFMG14747 

Coordenador da Plataforma de Líquidos/DI 
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