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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 03/04/2019 – Horário: 10h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

Av. Venezuela, 110, 2º andar – Sala 220 

Objeto: 474ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/202.949/03 - Lafargeholcin Brasil S.A. 

Extração mineral de mármore em blocos para confecção de placas de revestimento, 

inserida numa poligonal de 24,5ha, processo DNPM/ANM 007.805/1941, no município 

de Italva – SUPBAP 

Renovação da Licença de Operação (LO FEEMA 521/1998) 

 

2. E-07/503.706/12 - A.C de Oliveira Amante Areal – Me 

Extração de areia no leito do Rio Bananal, utilizando balsas e silo para poligonal 

DNPM/ANM 890.204/1997, no município de Barra Mansa – SUPMEP 

Renovação da Licença de Operação (LO IN025750) 

 

3. EXT-PD/014.4259/18 - Mineração Iguatu Ltda. Epp 

Extração de areia em cava molhada, para emprego direto na construção civil, em área de 

3,41 hectares, contida na poligonal referente ao processo DNPM/ANM 890.357/10, no 

município de Itaguaí – GELANI 

Licença de Operação 
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4. PD-07/014.1002/18 - Granigeo Consultoria Ltda. Epp 

Extração de saibro, para o emprego direto na construção civil, em área de 27,08 

hectares, contida na poligonal correspondente ao processo DNPM/ANM 890.043/07, no 

município do Rio de Janeiro – GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN030148) 

 

5. PD-07/014.1378/18 - J. Gonçalves Indústria e Comércio Ltda. 

Extração de saibro em cava seca a céu aberto em sistema de bancadas, para uso direto 

na construção civil, em área de 5,525 hectares, contida na interseção da poligonal 

correspondente ao processo DNPM/ANM 890.022/16, no município de Miguel Pereira - 

GELANI 

Licença de Operação 

 

6. PD-07/007.145/18 - Município de Magé 

Recuperação ambiental do vazadouro em Bongaba, com área de intervenção de 

108.000m², operação temporária de triagem de Resíduos de Construção Civil (RCC), 

trituração de poda e operação de célula sanitária (13.978m²), no município de Magé - 

GELANI 

Licença de Operação e Recuperação 

 

7. EXT-PD/014.4172/18 – Pedreira Carioca Ltda. 

Extração e beneficiamento de gnaisse para produção de brita para uso direto na 

construção civil em área de 4 hectares conforme poligonal definida pelo processo 

DNPM/ANM 890.115/1985, no município de São Gonçalo – GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN028908) 

 

8. E-07/002.5584/13 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de 

Janeiro 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN028112), referente à obras de dragagem, 

canalização de curso d’água e construção de avenidas canais na bacia de Jacarepaguá, 

referentes à segunda fase do projeto, que contempla os lotes 1 B e 1 C, no município do 

Rio de Janeiro, para: (i) prorrogar o prazo de validade por mais três anos; (ii) excluir as 

condições de validade n° 5, 9 e 12; e (iii) incluir a condição de validade a seguir: 

“Atender à NOP-INEA-35, Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de 
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Transporte de Resíduos - Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA 79, de 

09/03/18 e publicada no D.O.E.R.J de 13/03/18” – GELANI 

 

9. PD-07/014.246/17 - Mineração Pedra Branca Ltda. Me 

Extração de areia em cava molhada, para emprego direto na construção civil, em área de 

15,21hectares, segundo o processo DNPM/ANM 890.128/05, no município de Itaguaí - 

GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN024052) 

 

10. PD-07/014.455/16 - Construtora Tenda S.A. 

Averbação da Autorização Ambiental (AA IN000427) referente à intervenção (cerca de 

divisa da propriedade com tela de arame galvanizado sobre mourão em concreto) em 

área parcialmente atingida pela Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Alcântara, no 

município de São Gonçalo, para: (i) autorizar a terraplanagem e a instalação dentro da 

FMP de 15,00m, de redes para canalização das águas pluviais captadas do 

empreendimento, bem como a intervenção das Vias de acesso interno e parte do 

estacionamento, desde que sua pavimentação seja feita com material que não 

impermeabilize o solo, alterando o objeto para: “com a planta em que foi demarcada a 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Alcântara, para autorizar a intervenção 

(Vias de acesso interno e parte do estacionamento, desde que sua pavimentação seja 

feita com material que não impermeabilize o solo, cerca de divisa da propriedade com 

tela de arame galvanizado sobre mourão em concreto, rede para canalização de águas 

pluviais e obras de terraplenagem) em área parcialmente inserida na FMP”; (ii) excluir 

a condição de validade n° 6; (iii) alterar a condição de validade n° 2, que passará para: 

“Na FMP demarcada são vedadas novas edificações, edículas ou qualquer tipo de 

construção, com exceção das Vias de acesso interno e parte do estacionamento, desde 

que sua pavimentação seja feita com material que não impermeabilize o solo, da cerca 

de divisa da propriedade com tela de arame galvanizado sobre mourão em concreto, da 

rede para canalização de águas pluviais e das obras de terraplenagem” (iv) incluir a 

seguinte condição de validade: “O engenheiro projetista é o responsável técnico pelo 

projeto da intervenção licenciada, sendo de sua responsabilidade, qualquer problema 

decorrente da má execução de terraplenagem da FMP do rio Alcântara” - GELIRH 
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11. E-07/002.8242/16 - Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) 

Averbação da Autorização Ambiental (AA IN038217) referente à obra emergencial de 

distensionamento do oleoduto ORBIG no km 51+000 e intervenção em Área de 

Preservação Permanente de curso d’água, no município de Itaguaí, para prorrogar o 

prazo de validade - GELRAC 

 

12. PD-07/014.497/18 - Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A. – Dock Brasil 

Dique flutuante atracado em bases operacionais ou em outros estaleiros licenciados no 

estado do Rio de Janeiro, para serviços de reparos navais e para operações de docagem e 

desdocagem de embarcações, em todo estado do Rio de Janeiro -  GELIN 

Licença de Operação 

 

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


