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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 28/06/2019 – Horário: 11h:30min 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 486ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. Of. SEAS/SUBCON n° 006/19 – Informar que não há benefício associado ao ICMS 

Ecológico a ser retirado dos municípios de Valença, Itaboraí e Resende, conforme 

estabelecido pelo CONDIR em suas 473ª e 475ª Reuniões Ordinárias de Licenciamento 

Ambiental, dos dias 27/03/19 e 10/04/19, respectivamente, pois esses municípios não 

pontuaram no ICMS Ecológico Ano fiscal 2019 nos itens questionados - SUPGER 

 

2. E-07/508.568/12 - Transpontual Express Transportes Ltda. 

Transporte intermunicipal de produtos perigosos, classe 2 – 2.1 (Gases Inflamáveis) e 

2.2 (Gases não-inflamáveis), classe 3 (Líquidos inflamáveis), classe 4 – 4.1 (Sólidos 

inflamáveis), classe 6 - 6.1 (Substâncias tóxicas), classe 8 (Substâncias corrosivas) e 

classe 9 (Substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que apresentem 

risco para o meio ambiente), bem como coleta e transporte de resíduos classes I, IIA e 

IIB e resíduos de construção civil classes A, B, C e D, em todo território do Estado do 

Rio de Janeiro - SUPMA 

Renovação da Licença de Operação (LO IN027139) 
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3. E-07/200.049/1999 – Alfa Rio Química Ltda. 

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

inseridas: escritório-1, refeitório-1, edificação descrita como “utilidades”-1, escritório-4, 

almoxarifado-4, laboratório-4, vestiário-8, laboratório-9, área de produção-10, 

edificação descrita como “utilidades”-13 a 15, oficina elétrica-18, tancagem-19 e 20, 

oficina-25, depósito-27, almoxarifado-29, área de resíduo-30 e 31 e muro; Parcialmente 

inseridas: estacionamento-2, área de produção-5, área de produção-21, área de 

treinamento e almoxarifado-22, área de produção-23, depósito-26, depósito-28, 

tancagem-32 e pátio impermeabilizado) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio 

Saracuruna, no município de Duque de Caxias – GELIRH 

 

4. E-07/500.714/11 - Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. 

Deliberar quanto à reconsideração acerca da decisão do item 10 da 446ª Reunião 

Ordinária de Licenciamento Ambiental do CONDIR do dia 05/09/2018, para autorizar a 

intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (muro de divisa 

da propriedade, galpão, caldeira à lenha, castelo d’água, tanque de purga de condensado 

e sistema de controle de poluição atmosférica - ciclone e chaminé) na Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) do Rio Bonito, no município de Rio Bonito – GELIRH 

 

5. E-07/202.267/05 – Lupus Desenvolvimento em Alimentos Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (muro, parte do 

galpão e de estruturas operacionais, parte do pátio e parte do estacionamento) na Faixa 

Marginal de Proteção (FMP) no Rio Bonito e seu afluente, córrego sem nome, no 

município de Rio Bonito – GELIRH 

 

6. E-07/201.119/08 – Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN033466), referente à implantação do sistema 

de abastecimento de água de Japeri, com vazão máxima de 540m³/h, no município de 

Japeri, para: (i) prorrogar o prazo de validade por mais 03 anos; (ii) alterar a condição 

de validade n° 8, passando de: “Atender à DZ-1310 - Sistema de Manifesto de Resíduos, 

aprovada pela Deliberação CECA n° 6. 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.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 nº 79 de 2018, estabelecendo que todo transporte de resíduos 
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sólidos deverá ser declarado no sistema online de manifesto de transporte de resíduo”; 

(iii) alterar a condição de validade n° 34, passando de: “Comunicar imediatamente ao 

SOPEA - Serviço de Operações em Emergências Ambientais do INEA, plantão 24 

horas, pelos telefones: (21) 2334-7910, 2334-7911ou 8596-8770, qualquer 

anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental”, para: “Comunicar 

imediatamente à Gerência de Operações em Emergências Ambientais do INEA, plantão 

de 24 horas, pelos telefones: (21) 2334-7910, 2334-7911 e 98596-8770 qualquer 

acidente ambiental”; (iv) alterar a condição de validade n° 35, passando de: “Evitar 

todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação de mosquito 

"Aedes aegypti", transmissor da Dengue”, para: “Eliminar, nas dependências da 

empresa, todas as formas de acúmulo de água que propiciem a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti, vetor de diversas doenças, Dengue, Zika e Chikungunya” e (v) 

excluir as condições de validade n° 22, 23, 24 e 25 – GELANI 

 

7. PD-07/014.893/17 – Natura Ambiental Ltda. 

Coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe I) resíduos não perigosos 

(classe II), resíduos sólidos urbanos (RSU) e resíduos de serviços de saúde (RSS), dos 

grupos A, B, D e E, e segregação, beneficiamento e armazenamento temporário de 

sucatas plásticas e armazenamento temporário de resíduos perigosos (classe I), 

garageamento, abastecimento, lavagem e manutenção preventiva da própria frota, em 

todo estado do Rio de Janeiro – GELRAC 

Renovação da Licença de Operação (LO IN026626) 

 

8. E-07/002.1227/13 - Brasbunker Participações S.A. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN032195), referente à transferência de Óleo 

Diesel Marítimo (ODM), Óleo Diesel Rodoviário (ODR) e lubrificantes de caminhão-

tanque para embarcação e de embarcação para caminhão-tanque, com três unidades de 

bombeamento (skid de bomba) e uma plataforma com dois braços de carregamento de 

caminhão em cais próprio, no município de São Gonçalo, para alterar o objeto, de forma 

a incluir a atividade de movimentação de produtos derivados de petróleo no terminal, 

carregamento e descarregamento de barcaças para caminhões-tanques – GELIN 
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Inclusões 

 

9. E-07/002.2220/15- Vale Azul Energia Ltda. - UTE Vale Azul 2 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN030854) referente à implantação de Usina 

Termelétrica, denominada Ute Vale Azul II, com potência instalada de 550,71MW, 

utilizando gás natural como combustível principal, no município de Macaé, para alterar 

a potência instalada de 550,71MW para 620MW, através da substituição de turbina com 

otimização dos procedimentos operacionais, passando o objeto para: “implantação de 

Usina Termelétrica, denominada Ute Vale Azul II, com potência instalada de 620MW, 

utilizando gás natural como combustível principal, no município de Macaé” – CEAM 

 

10. E-07/002.2224/15- Vale Azul Energia Ltda. - UTE Vale Azul 3 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN030851) referente à implantação do projeto 

de Usina Termelétrica, denominada UTE Vale Azul III, com potência instalada de 

550,71MW, sendo o projeto composto pela implantação de módulos de geração, usando 

gás natural como combustível principal, no município de Macaé, para alterar a potência 

instalada de 550,71MW para 620MW através da substituição de turbina com ajustes 

operacionais visando aumento de performance, passando o objeto para “implantação do 

projeto de Usina Termelétrica, denominada UTE Vale Azul III, com potência instalada 

de 620MW, sendo o projeto composto pela implantação de módulos de geração, usando 

gás natural como combustível principal, no município de Macaé” - CEAM 

 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


