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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 07/06/2019 – Horário: 11h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 483ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. PD-07/005.19/19 – Olfar S.A. Alimentos e Energia 

Ampliação de produção de uma fábrica de biocombustível (B100) atingindo a 

capacidade produtiva média de 310.250m3/ano, tendo como matéria prima óleos 

vegetais (81.600ton/ano) e gorduras animais (190.400ton/ano), com retificação do 

metanol e purificação da glicerina, atingindo a capacidade média de glicerina de 

44.982m3/ano e ácido graxo de glicerina de 918m3/ano, no município de Porto Real - 

SUPMEP 

Licença de Instalação e Operação 

 

2. PD-07/014.229/18 – Am Pneus Distribuidora de Barra Mansa Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (parte da loja 

onde se encontram o vestiário, a borracharia, o elevador de carga, o local onde se faz o 

alinhamento dos veículos, além de uma varanda e uma escada nos fundos do terreno) na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Paraíba do Sul, no município de Barra do 

Piraí – GELIRH 

Autorização Ambiental 
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3. E-07/512.612/12 – Areal Aninha Ltda. Me 

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

13,6 hectares, contida nas áreas das poligonais correspondentes aos processos 

minerários da ANM n° 890.165/11 e 890.515/13, no município de Seropédica - 

GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN021978) 

 

4. E-07/200.120/05 - Pasquale Mauro 

Obras de estabilização e drenagem de taludes, no município do Rio de Janeiro (Parecer 

pelo Indeferimento) - GELANI 

Renovação da Licença de Instalação (LI FE007789) 

 

5. E-07/201.462/03 – Supergasbrás Energia Ltda. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN042948) referente às atividades de 

recebimento; armazenamento em 25 vasos horizontais com capacidade de 60 toneladas 

cada e duas esferas pressurizadas com capacidade de 350 toneladas cada; envase, 

distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no município de 

Duque de Caxias, para: (i) alterar o objeto, de forma a incluir a atividade de transporte 

rodoviário de produtos perigosos, que passará para: “realizar as atividades de 

recebimento, armazenamento em 25 vasos horizontais com capacidade de 60 toneladas 

cada e duas esferas pressurizadas com capacidade de 350 toneladas cada; envase, 

distribuição, comercialização e transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)”; e (ii) 

incluir as seguintes condições de validade pertinentes às atividades de transporte de 

produtos perigosos: “Cumprir com o Decreto nº 96.044 de 18.05.88, alterado pelo 

Decreto nº 4.097 de 23.01.02 e que aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e a Resolução ANTT nº 5232 de 14/12/2016, que 

aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos”; “Cumprir a NOP-INEA-14 – Programa de Autocontrole de 

Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON 

FUMAÇA PRETA, aprovada de acordo com à Resolução CONEMA nº 58, de 

13.12.13”; “Cumprir com à Norma Operacional NOP-INEA 24 e suas condições de 

validade gerais e específicas”; “Utilizar no veículo e equipamentos os rótulos de risco 

e painéis de segurança adequados aos produtos perigosos transportados”; 

“Transportar apenas com veículos certificados pelo INMETRO, portando no veículo 
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todos os documentos relativos aos produtos perigosos”; “Efetuar os serviços de apoio 

à frota como lavagem, lubrificação, abastecimento, manutenção e pintura dos veículos 

somente em empresas licenciadas para tais atividades”; “Manter atualizado o Plano de 

Ação para Emergências – PAE, revisando-o sempre que houver mudança significativa, 

principalmente na coordenação da Equipe de Emergência e nos telefones de contato, 

encaminhando ao INEA uma cópia; “Cumprir com programa de treinamento periódico 

em situações emergenciais com acidentes com os produtos e/ou resíduos transportados, 

mantendo o registro dos treinamentos (pessoal treinado, instrutor e conteúdo 

programático)”; e “Garantir o cumprimento de todas as cláusulas estabelecidas no 

Contrato de Prestação de Serviços ou Plano de Emergência para o atendimento a 

acidentes, principalmente no que se refere à disponibilidade dos recursos (humanos e 

de equipamentos) necessários ao seu combate imediato, remoção e destinação dos 

produtos/resíduos e limpeza da área.” - GELRAC 

 

6. E-07/002.7017/13 - Tristars Controle Ambiental, Aluguel de Máquinas e 

Equipamentos Ltda. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN024404) referente às atividades de coleta e 

transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe I), pilhas e baterias, graxas, resíduos 

contaminados, resíduos de tratamento de efluentes, resíduos não perigosos (classe II), 

como papel, plástico, madeira, Resíduos da Construção Civil – RCC (classes A, C e D), 

Resíduos de Serviços de Saúde – RSS (classes A, B e E), Resíduos Sólidos Urbanos – 

RSU, efluentes oleosos, sanitários e de rede de drenagem pluvial, em todo o estado do 

Rio de Janeiro, para prorrogar o prazo de validade (Parecer pelo Indeferimento) – 

GELRAC 

 

7. PD-07/014.845/18 - Triunfo Logística Ltda. 

Implantar planta de produção, armazenamento e transferência de fluidos de perfuração 

de poços de petróleo e gás, de base sintética, base água e salmoura, com capacidade 

total de 2.969,09m³, armazenamento e transferência de barita, bentonita e calcita a 

granel, com capacidade de 140m³, em área total de 1.748m², no município do Rio de 

Janeiro - GELIN 

Licença de Instalação e Operação a ser transformada em Licença de Instalação 
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8. PD-07/014.3138/18 - Man Latin America Industria e Comércio de Veículos Ltda. 

Realizar adequação de infraestrutura para implantação de atividades de montagem de 

componentes automotivos (kit de suspensão traseira e dianteira) e de uma central de 

clientes, bem como, comissionamento de estação de tratamento de efluentes sanitários – 

GELIN 

Licença de Instalação 

 

9. E-07/202.004/02 – Rio Mix Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. 

Produção de Bebidas (concentrados, refrescos e bebidas mistas) e fabricação de 

embalagens plásticas - GELIN 

Licença de Operação 

 

10. E-07/002.09927/17 - Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) 

Dragagem de manutenção de um volume 207.590m³ (duzentos e sete mil e quinhentos e 

nove metros cúbicos) com restabelecimento da profundidade original de dragagem ao 

Canal de Acesso aos Terminais Aquaviário da Ilha Redonda (116.619m³) – TAIR e 

Aquaviário da Ilha Comprida – TAIC (90.981m³), no estado do Rio de Janeiro - CEAM 

Licença Prévia a ser transformada em Licença Prévia e de Instalação 

 

11. E-07/002.11337/17 - Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário 

Implantação de loteamento, integrante do empreendimento Aretê Búzios (ex Marina 

Porto Búzios), denominados de: Ilhas 2 e 3 e Península e supressão de vegetação de 

8,28 hectares, sendo 7,15 hectares de restinga arbórea em estágio inicial de regeneração, 

1,08ha de vegetação ruderal, graminóide e de baixo porte e 0,05 hectares ocupados com 

árvores de mangue, no município de Armação dos Búzios – CEAM 

Licença de Instalação 

 

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


