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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 16/05/2019 – Horário: 10h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 480ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/002.1575/18 - Cerâmica Nova Dutra Ltda. Epp 

Extração de argila em cava seca, com frente de lavra de área correspondente a 2,41 

hectares conforme poligonal definida pelo processo DNPM/ANM 890.354/17, no 

município de Pinheiral – SUPMEP 

Licença Prévia e de Instalação 

 

2. E-07/002.6887/16 - PH Transportes e Construções Ltda. 

Beneficiamento de resíduos que possuem materiais ferrosos agregados (escória de 

aciaria elétrica, carepa de aço); resíduos de refratário e resíduo de fundo de baia, no 

município de Barra Mansa – SUPMEP 

Renovação da Licença de Operação (LO IN018120) 

 

3. E-07/002.01595/19 - Cronnos Indústria Comércio Importação e Exportação S.A. 

Fabricação de produtos de metal e produção de semi-acabados de aço, no município de 

Rio das Flores - SUPMEP 

Licença de Operação 

 

4. PD-07/014.337/18 – Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 

Ampliação das instalações de linha de produção de veículos extrapesados, no município 

de Resende – GELIN 

Licença de Instalação 
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5. E-07/002.5504/14 – Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN038904), referente à operação da unidade de 

fabricação de produtos cosméticos, farmacêuticos e veterinários, 4 (quatro) subestações 

de energia, 6 (seis) geradores à diesel de 750Kva cada e estação de tratamento de 

efluentes industriais e sanitários, no município de Japeri, para: (i) alterar o objeto, de 

forma a incluir uma subestação de energia e um sistema de exaustão e lavador de gases 

do Módulo de Fabricação 5, que passará para: “operar unidade de fabricação de 

produtos cosméticos, farmacêuticos e veterinários, 5 (cinco) subestações de energia, 6 

(seis) geradores à diesel de 750Kva cada e estação de tratamento de efluentes 

industriais e sanitários”; e (ii) substituir a condição de validade n° 12, passando de: 

“12- 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 DOERJ 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” – GELIN 

 

6. PD-07/014.800/18 – Ibrata Mineração Ltda. 

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

construção civil em área de 32,3 hectares inserida na poligonal definida pelo processo 

DNPM/ANM 890.079/00, no município de Itaboraí – GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN029798) 

 

7. PD-07/014.857/17 – Dois Arcos Construções e Gestão de Resíduos Ltda. 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN003157), referente à aterro sanitário com 

célula de 260.000m² para a disposição de resíduos classe IIA (domiciliares, varrição, 

extraordinário similar ao domiciliar, resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos D, 

A e E tratados), no município de São Pedro da Aldeia, para alterar a condição de 

validade n° 09, passando de: “Utilizar para a impermeabilização da base do aterro 

sanitário minimamente revestimento duplo ou composto para sistemas de barreiras de 

fluxo, conforme definições da ABNT NBR 16199:2013. A camada de argila compactada 

não deve ser inferior a 0,60m, com permeabilidade igual ou inferior 10–7cm/s. A 

camada impermeabilizante artificial deve ser composta de 2 (duas) geomembranas 

PEAD de 2mm, intercaladas com camada de argila compactada não inferior a 30cm de 
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espessura, com implantação de dreno testemunho, devendo ser atendida à NBR 16.199 

quanto ao preparo da superfície para instalação da geomembrana e Procedimentos e 

cuidados durante a instalação”, para: “Utilizar, para impermeabilização da base do 

aterro sanitário, sistema de barreira de fluxo de revestimento composto, conforme 

definições da ABNT NBR 16199:2013, composta por uma camada de 0,30m de argila 

compactada, com coeficiente de permeabilidade igual ou inferior a 1,0 x 10-7cm/s, 

posicionada sobre o substrato de fundação regularizado, seguida por um geocomposto 

reforçado com núcleo bentonítico (GCL 3,5 ou 3,6kg/m³ e permeabilidade máxima de 

3,0 x 10-9cm/s) e uma geomembrana de PEAD-Polietileno de Alta Densidade com 

espessura de 2,0mm. A geomembrana deverá ser recoberta com solo de regularização, 

de espessura mínima de 0,50m” – GELANI 

 

8. E-07/002.366/14 - Estrela Dalva Extração de Areia Ltda - Epp 

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

6,6 hectares, segundo os processos DNPM/ANM 890.818/11 e 890.959/14, no 

município de Seropédica - GELANI 

Licença de Operação 

 

9. E-07/204.492/02- Comtrol Comércio e Transporte de Cargas Ltda. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN033954), referente à coleta e transporte 

hidroviário de água oleosa, lama de perfuração e resíduos provenientes de sistemas de 

tratamento e coletores de esgoto sanitário de embarcações; armazenamento temporário e 

beneficiamento de água oleosa; coleta e transporte rodoviário de água oleosa; 

armazenamento de óleo diesel marítimo, no município de Niterói, para: (i) alterar o 

objeto para “coleta e transporte hidroviário de águas oleosas, resíduos oleosos e óleo 

contaminado, lama de perfuração e resíduos provenientes de sistema de tratamento e 

coletores de esgoto sanitário de embarcações; coleta e transporte rodoviário de água 

oleosa; resíduos oleosos e óleo contaminado; armazenamento de óleo diesel 

marítimo/resíduos oleosos e beneficiamento de águas oleosas; resíduos oleosos e óleo 

contaminado”; (ii) alterar condição de validade n° 12, passando de: “Portar no veículo 

e nas embarcações todos os documentos relativos aos resíduos transportados, inclusive 

as vias do Manifesto de Resíduos, de acordo com a DZ-1310.R-7, aprovada pela 

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

07.03.2018 e publicada no DOERJ de 13.03.2018”; (iii) alterar condição de validade n° 

30, passando de: “Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências 

Ambientais do INEA, plantão de 24 horas, pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 

ou 98596-8770, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente 

ambiental”, para: “Comunicar qualquer acidente ambiental, imediatamente, à 

Gerência de Operações em Emergências Ambientais, do INEA, plantão de 24 horas 

(21) 2334-7910, 2334-7911 e 98596- 8770”; e (iv) incluir a condição de validade: “É 

proibido pernoitar nos veículos transportadores, resíduos classificados como 

perigosos, infectantes e com características de sólidos urbanos” – GELRAC 

 

10. PD-07/014.740/18 - J A Ulerisch Lugão Transportes Ltda. Me 

Deliberar quanto ao recurso ao Indeferimento (IND IN003093) do requerimento de 

Licença de Operação para transporte rodoviário de produtos perigosos classes de risco 3 

e 9 e resíduos líquidos classes de risco I e II, em todo Estado do Rio de Janeiro – 

GELRAC 

 

11. E-07/100.100/94 – Condomínio do Edifício Solar da Freguesia 

Intervenção de edificações (muro de gabião, muro dos fundos da propriedade e parte do 

estacionamento) em Faixa Non Aedificandi (FNA) do Rio Sangradouro, no município 

do Rio de Janeiro - GELIRH 

 

12. E-07/101.676/00 – Ciro Tobler 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (fossa/filtro, 

caixa d’água, edificação de dois pavimentos, garagem coberta 2 e guarita) na Faixa 

Marginal de Proteção (FMP) da Lagoa da Tijuca (RH V – Baía de Guanabara), no 

município do Rio de Janeiro - GELIRH 

 

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


