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ATA da 489ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir do dia 

19/07/2019 

 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às onze horas e trinta minutos, em sua sede na 

Avenida Venezuela, cento e dez, segundo andar, na sala de reuniões da presidência do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a quadringentésima octogésima nona Reunião 

Ordinária de Licenciamento Ambiental do Conselho Diretor do INEA (CONDIR), na forma instituída pelo 

Decreto Estadual nº 46.619, de dois de abril de dois mil e dezenove. Na Reunião, estavam presentes os Senhores 

Conselheiros: Claudio Barcelos Dutra, Presidente; Julia Kishida Bochner, Diretora Adjunta de Biodiversidade, 

Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE); Fernando Gouveia de Holanda, Diretor de Gente e Gestão 

(DIGGES); Alexandre Cruz, Diretor de Licenciamento Ambiental (DILAM); Sérgio Câmara Santos de Souza, 

Diretor de Pós-Licença (DIPOS); Jorge Chaves Junior, Diretor de Recuperação Ambiental (DIRAM); e 

Leonardo Daemon D'Oliveira Silva, Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental (DISEQ). I. 

Abertura: Abrindo os trabalhos, o Presidente cumprimentou a todos e deu início à reunião. 1. PD-07/014.222/17 

- Furnas Centrais Elétricas S.A.. Requerimento: Averbação da Licença de Instalação (LI IN001045) referente 

às atividades de complementação do ciclo combinado, com vistas ao alcance de capacidade máxima de energia 

de 514MW, a partir da instalação de 01 (um) turbogerador a vapor, 02 (duas) caldeiras de recuperação de calor e 

novos sistemas auxiliares, ampliação da subestação de energia elétrica de 138KV e instalação de estação de 

tratamento de água bruta, com capacidade máxima de 140m³/h, no Município do Rio de Janeiro para: (i) 

alteração da condição de validade n° 6, passando de: “6 - Evitar todas as formas de acúmulo de água que 

possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya” para: 

“6 - Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios a proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos), 

principalmente do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunya”; (ii) 

alteração da condição de validade n° 14, passando de: “14 - 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.R.J. de 21.09.04” para: 

“Cumprir 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 D.O.E.R.J. 
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de 13.03.2018”; e (iii) inclusão das seguintes condicionantes: “Cumprir à DZ-215.R-4 - Diretriz de Controle de 

Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA 

n° 4.886 de 25.09.07, publicada no DOERJ de 05.10.07 e republicada no DOERJ de 08.11.07”; “Cumprir à 

DZ-942.R-7 - Diretriz do Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos PROCON-ÁGUA, aprovada pela 

Deliberação CECA nº 1.995 de 10.10.90 e publicada no DOERJ de 14.01.91”; e “Atender ao manual de 

operação e manutenção da Estação de Tratamento de Efluente projetada”. Decisão: Averbação aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da Gerência de Licenciamento de Indústrias (GELIN) e Parecer 

Técnico de Averbação de Licença de Instalação n° manual 113/19. 2. PD-07/014.741/17- Tasa Lubrificantes 

Ltda.. Requerimento: Autorização Ambiental de Funcionamento para coleta de Óleos Lubrificantes Usados e/ou 

Contaminados (OLUC), rerrefino e distribuição de óleos, no Município de Nova Iguaçu, como parte integrante 

do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC.INEA.05/17), celebrado entre a então SEA, o INEA e a empresa 

Tasa Lubrificantes Ltda., em 28 de junho de 2017. Decisão: Autorização Ambiental de Funcionamento aprovada 

conforme considerações da equipe técnica da GELIN e Parecer Técnico n° 1.512/2019. 3. PD-07/014.78/19 – 

Ilha dos Mineiros Extração Mineral Epp. Processo retirado de pauta a pedido do Diretor da DILAM. 4. PD-

07/014.1095/18 – EMFOL – Empresa de Mineração Fonte Limpa Ltda.. Requerimento: Renovação da 

Licença de Instalação (LI IN038872) para extração e beneficiamento de gnaisse para produção de brita e extração 

de saibro, para uso direto na construção civil, conforme poligonal definida no processo ANM 890.105/07, no 

Município de Seropédica. Decisão: Renovação aprovada conforme considerações da equipe técnica da Gerência 

de Licenciamento de Atividades Não Industriais (GELANI) e Parecer Técnico 1.320/2019. 5. E-07/204.822/02 - 

Transportes FS Ltda.. Requerimento: Renovação da Licença de Operação e Recuperação (LOR IN018344) a 

ser transformada em Licença de Operação para transporte rodoviário de produtos perigosos das classes e 

subclasse de risco 2.1 (gás inflamável), 3 e 9, e produto não perigoso (óleo lubrificante), em todo o território do 

Estado do Rio de Janeiro. Decisão: Licença de Operação aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

Gerência de Licenciamento de Risco ambiental e Áreas Contaminadas (GELRAC) e Parecer Técnico de 

Licença de Operação n°: GELRAC-PT-0210/2019. 6. E-07/200.681/03 - Auto Viação Reginas Ltda.. 

Requerimento: Licença de Operação para manutenção de veículos que compõem a frota de ônibus da empresa 

através de serviços de borracharia, manutenção, pintura, lanternagem, abastecimento, lavagem, além do 

garageamento, no Município de Magé. Decisão: Conforme considerações da equipe técnica da GELIN e 

Parecer Técnico de Indeferimento de Licença de Operação n° 111/2019, o Conselho Diretor indeferiu o 

requerimento de licença e determinou o encaminhamento do processo administrativo para a Gerência de 

Fiscalização (GEFIS/DIPOS) para a interdição da atividade. 7. PD-07/014.463/18 - Perola Transportes Ltda. 

Me. Requerimento: Averbação da Licença de Operação (LO IN002593) referente à atividade de coleta e 

transporte rodoviário de resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B, D e E, Resíduos Sólidos Urbanos e 

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, em todo Estado do Rio de Janeiro, para: (i) 
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alterar o objeto, de forma a incluir a atividade de transporte de Resíduos da Demolição e Construção (RDC) não 

perigosos - classes A, B e C, passando para: “realizar as atividades de coleta e transporte rodoviário de Resíduos 

de Serviços de Saúde dos grupos A, B, D e E, Resíduos Sólidos Urbanos, resíduos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços e de Resíduos da Demolição e Construção (RDC) não perigosos - classes 

A, B e C, em todo Estado do Rio de Janeiro”; e (ii) alterar o endereço, passando de: “Avenida Afonso Celso, s/n, 

Quadra 17, Lote 30, Campos Elíseos, Vila Actura, Duque de Caxias/RJ” para: “Rua Lauro Muller, 330, 

Moqueta, Nova Iguaçu/RJ”. Decisão: Averbação aprovada conforme considerações da equipe técnica da 

GELRAC e Parecer Técnico de Averbação de Licença de Operação: nº GELRAC-PT-0200/2019. 8. E-

07/002.8610/14 - ETP Engenharia Ltda.. Requerimento: Alteração de razão social e CNPJ. Emissão de nova 

licença, mantidas as condicionantes e o prazo de validade da Licença de Operação (LO IN0036274), devido à 

impossibilidade de proceder-se à alteração do número do CNPJ no Sistema de Licenciamento informatizado do 

INEA, passando de: ETP Engenharia Ltda., CNPJ: 03.638.356/0003-05, para: Camorim Offshore Serviços 

Marítimos Ltda., CNPJ: 09.096.163/0001-94. Após a emissão da nova licença, a LO IN0036274 deverá ser 

revogada. Decisão: Emissão, revogação e alteração aprovadas conforme considerações do Diretor Adjunto da 

DILAM. II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos. Em 

seguida, lavrou a presente ata que vai assinada por ele e por todos os Conselheiros do Instituto Estadual do 

Ambiente presentes nesta data. 
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