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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 26/04/2019 – Horário: 10h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 477ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/002.8955/17 - Concessionária Águas de Paraty S.A. 

Estação de Tratamento de Água da Pedra Branca, na Estrada da Pedra Branca, no 

município de Paraty - SUPBIG 

Licença de Operação 

 

2. E-07/002.12325/17 – Victor Figueiredo de Freitas Lindo Ferreira 

Implantação de Projeto de Recuperação de Área Degradada no qual está incluso o 

desfazimento/demolição de aterro, muro, piscina, área de lazer e píer, construção de 

novo muro de contenção e distribuição das pedras incrustadas, oriundas do muro de 

contenção demolido, no fundo do mar, em residência localizada no Condomínio 

Residencial Porto Virada do Leste, no município de Angra dos Reis – SUPBIG 

Autorização Ambiental 

 

3. E-07/202.187/05 – Viação União Ltda. 

Abastecimento, garageamento e manutenção da frota de veículos, no município de 

Duque de Caxias - GELIN 

Licença de Operação 
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4. E-07/501.412/09 – Meta Construções Ltda. 

Extração de saibro em cava seca a céu aberto em sistema de bancadas, para o emprego 

direto na construção civil, em área de 21,33 hectares, contida na interseção da poligonal 

correspondente ao processo DNPM/ANM 890.392/10, no município de Belford Roxo – 

GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN018924) 

 

5. E-07/002.1949/15 – J.F.Ferreira Ltda. 

Central Geradora Hidrelétrica (CGH) de 1MW no Rio Macuco, com supressão de 

0,37ha de floresta estacional semidecidual em estágio médio e 0,1ha de floresta 

estacional semidecidual em estágio inicial, no município de São Sebastião do Alto – 

GELANI 

Licença Prévia e de Instalação 

 

6. E-07/508.727/10 – Vital Engenharia Ambiental S.A. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN041810) referente à operação da Central de 

Tratamento de Resíduos de Campos dos Goytacazes (CTR Campos), constituída por um 

aterro sanitário (Fase 1) com capacidade estimada em 1.000.000m³, tanque de 

acumulação de chorume e unidades de apoio, no município de Campos dos Goytacazes, 

para: (i) alterar o objeto para incluir a operação da Estação de Tratamento de Chorume 

através de sistema móvel de osmose reversa em três etapas de purificação, com vazão 

de tratamento estimada em 60m³/dia de chorume bruto afim de atender a CTR Campos, 

que passará para: “Operar Central de Tratamento de Resíduos de Campos dos 

Goytacazes (CTR Campos), constituída por um aterro sanitário (Fase 1) com 

capacidade estimada em 1.000.000m³, Estação de Tratamento de Chorume através de 

sistema móvel de osmose reversa em três etapas de purificação, com vazão de 

tratamento estimada em 60m³/dia de chorume bruto e unidades de apoio”; (ii) incluir as 

seguintes condicionantes: “Apresentar ao INEA Relatório mensal de análises do 

chorume bruto e efluente tratado da Estação de Tratamento de Chorume”; “Apresentar 

ao INEA, trimestralmente, o registro operacional do aterro, informando no mínimo: 

data de recebimento, tipo e quantidades de resíduos recebidos e empresas geradora e 

transportadora”; “Apresentar ao INEA, semestralmente, Relatório de Monitoramento 

Geotécnico do maciço sanitário. As leituras piezométricas mensais nos períodos de 
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seca e semanais nos períodos de chuva devem ser consideradas na finalização da Fase 

1 do aterro (previsão em 2021)”; “Apresentar ao INEA, anualmente, a declaração e o 

relatório com as evidências do cumprimento das condições de validade desta licença, 

assinados pelo representante legal”; “Atender à DZ-942.R-7 - Diretriz do Programa de 

Autocontrole de Efluentes Líquidos PROCON-ÁGUA, aprovada pela Deliberação 

CECA n° 1.995 de 10.10.90 e publicada no D.O.E.R.J. de 14.01.91”; “Reutilizar o 

efluente tratado na Estação de Tratamento de Chorume apenas nas áreas do aterro”; 

“Obter junto ao INEA Outorga de lançamento de efluente em corpo hídrico, quando 

necessário”; e “Manter atualizado o Plano de Ação Emergencial revisando-o sempre 

que houver mudança significativa, principalmente na coordenação da Equipe de 

Emergência e nos telefones de contato, encaminhando ao INEA uma cópia em papel e 

outra em meio digital”; e (iii) excluir a condicionante 28 - GELANI 

 

7. E-07/202.549/06 – Posto Conselheiro Paulino Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (parcialmente 

inseridas: loja de conveniência, área de abastecimento e box de serviços; totalmente 

inseridas: totem) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Bengala, no município 

de Nova Friburgo – GELIRH 

 

8. E-07/510.068/11 – Melf Locação de Guindaste e Equipamentos Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (parte de um 

galpão, descrito em planta como “garagem”) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do 

Canal Macaé - Campos, no Município de Macaé – GELIRH 

 

9. PD-07/014.858/18 – Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) 

Ponto de Entrega (PE) UTE Norte Fluminense que fornece gás natural para empresa 

distribuidora, no município de Macaé – GELRAC 

Renovação da Licença de Operação (LO IN035128) 

 

10. PD-07/014.1093/18 - Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) 

Ponto de Entrega (PE) UTE Mário Lago que fornece gás natural para empresa 

distribuidora, no município de Macaé – GELRAC 

Renovação da Licença de Operação (LO IN035123) 
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11. E-07/002.13761/15 – Nissan do Brasil Automóveis Ltda. 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN035148), referente à implantação do sistema 

de Pit Stop composto por dois cilindros de GLP com capacidade de 8m³ cada, área de 

armazenamento e abastecimento, no município de Resende, para: (i) prorrogar o prazo 

de validade por mais 3 anos; e (ii) alterar a condição de validade nº 7, que passará de: 

“Atender à DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela 

Deliberação CECA nº 4.497 de 03.09.04 e publicada no D.O.E.R.J. de 21.09.04” para: 

“Atender à NOP-INEA-35 – Norma Operacional para o Sistema online de Manifesto de 

Transporte de Resíduos – Sistema MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79, de 

07.03.2018 e publicada no DOERJ de 13.03.2018” - GELRAC 

 

12. E-07/002.8207/17 - Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário 

Retificação da estrada Humberto Modiano, no município de Armação dos Búzios – 

CEAM 

Licença de Instalação 

 

13. E-07/200.208/1997 – Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro 

(SETRANS) 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN038959) referente às obras no aeroporto, 

contemplando: ampliação da pista de pouso e decolagem; dragagem; aterro, construção 

de enrocamento; ampliação do pátio de aeronaves e construção de nova pista de taxi; 

implantação de balizamento noturno na pista de pouso e decolagem, pistas de taxis e 

pátio de aeronaves, farol rotativo, biruta iluminada, iluminação dos pátios e construção 

de casa de força; implantação de torre de controle, incluindo a instalação de Estação 

Permissionária de Telecomunicação Aeronáutica, no município de Angra dos Reis, para 

prorrogar o prazo de validade por mais 4 anos – CEAM 

 

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


