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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 14/06/2019 – Horário: 11h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 484ª 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. E-07/002.1123/13 - Trimonte Indústria e Comércio Agropecuária Ltda. 

Operar Aeródromo, para voos de pequeno porte, denominado de Trimonte (Aeródromo 

Jorge Mussi), no município de Casimiro de Abreu – SUPLAJ 

Licença Prévia a ser transformada em Licença de Operação 

 

3. EXT-PD/014.4163/18 - Mineração Atlântico Sul Ltda. 

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

processo ANM n° 890.187/08, no município de Seropédica - GELANI 

Renovação da Licença de Operação (LO IN029162) 
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4. E-07/002.7290/13 – Posto Nova Era de Natividade Ltda. 

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

abastecimento; parte dos tanques subterrâneos; parte da área de troca de óleo; parte do 

escritório; casa de máquinas; sistema de fossa-filtro) na Faixa Marginal de Proteção 

(FMP) do Rio Cangarola, no município de Natividade – GELIRH 

 

5. E-07/200.913/01 - Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) 

Estação de modulação de gás natural, destinada a regulagem, medição, odorização e 

distribuição do gás aos ramais Xerém- Petrópolis e Metropolitano, responsáveis pelo 

abastecimento de diversos municípios da região metropolitana, tais como: Duque de 

Caxias, Magé, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Belford Roxo e Petrópolis, localizada 

no município de Duque de Caxias – GELRAC 

Licença de Operação 

 

6. E-07/200.318/03- Cervejaria Petrópolis S.A. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN034382) referente às atividades de 

fabricação de cervejas e chopes (280.000hl/mês), refrigerantes, energéticos e bebidas à 

base de vodka (70.000hl/mês) e 04 (quatro) geradores de 1.500kva cada, no município 

de Teresópolis, para: (i) alterar o objeto, de forma a incluir uma unidade produtiva de 

cervejas e chopes em escala piloto, com capacidade de 10.000hl/ano, e uma subestação 

de energia de 2000kva, que passará para: “fabricação de cervejas e chopes 

(280.000hl/mês), refrigerantes, energéticos e bebidas à base de vodka (70.000hl/mês), 

planta piloto de cervejas e chopes (834hl/mês) e 04 (quatro) geradores de 1.500kva 

cada”; e (ii) substituir a condição de validade n° 14, passando 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 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” – GELRAC 

 

7. PD-07/014.241/18 - Essencis Soluções Ambientais S.A. 

Sistema de decantação e centrifugação para separação física de lamas de perfuração de 

poços de petróleo, no município de Magé – GELIN 

Renovação da Licença de Operação (LO IN027700) 
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8. PD-07/014.423/17 - Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A. 

Base de apoio para atracação de diques flutuantes com atividade de reparo naval, 

atracação de pequenas embarcações para reparo naval interno, estocagem de materiais e 

equipamentos afins, guarda de pequenas embarcações em solo e gerenciamento de 

resíduos, no município de São Gonçalo – GELIN 

Licença de Operação 

 

9. PD-07/014.238/18 - Frigo Rio Comércio e Representações Ltda. 

Averbação da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF IN001369) referente à 

atividade de armazenagem frigorificada de produtos de carne, sorvete e alimentos 

industrializados, no município de São João de Meriti, para prorrogar o prazo de validade 

por 210 dias - GELIN 

 

10. PD-07/014.597/17 – Rio de Janeiro Refrescos Ltda. 

Fabricação de refrigerantes, refrescos, néctares, xaropes, sucos, pós ou outros produtos 

semi elaborados, relacionados aos anteriores, onde ficam incluídas as duas linhas de 

envase de embalagens pet (descartável e retornável), que totalizam uma produção de 

908.120.000 l/ano, área de utilidades (sistema de geração de frio e calor, estação de 

tratamento de efluentes industriais e sanitários, estação de tratamento de água e sistema 

de combate a incêndio), que foram contemplados na fase 1 do empreendimento, além do 

gerenciamento de áreas contaminadas, no município de Duque de Caxias - GELIN 

Licença de Operação e Recuperação 

 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


