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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 26/07/2019 – Horário: 11h:30min 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 490ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/002.12536/17 - Prefeitura Municipal de Itatiaia 

Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do tipo UASB+BFmo+DS+UV 

(ultravioleta), Rede Coletora e Elevatórias em Penedo, no Município de Itatiaia – 

SUPMEP 

Licença de Prévia e de Instalação 

 

2. E-07/002.12531/17 – Prefeitura Municipal de Itatiaia 

Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do tipo UASB+BFmo+DS+UV 

(ultravioleta), Rede Coletora e Elevatórias, no Município de Itatiaia – SUPMEP 

Licença Prévia e de Instalação 

 

3. E-07/201.672/07 - M T R Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos Ltda. Epp 

Deliberar quanto ao prosseguimento do processo de renovação da Licença de Operação 

(LO FE013408) para aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos, no Município de 

Santa Maria Madalena - GELANI 
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4. E-07/002.11294/15 - BRF S.A. 

Averbação da Licença Prévia e de Instalação (LPI IN046799), referente à concepção, 

localização e instalação de indústria de produtos embutidos com capacidade total de 

14,5T/h (salsicha e linguiça defumada); terraplenagem (138.000m³); supressão de 

vegetação: 0,91ha em estágio inicial de regeneração, 0,88ha de cercas vivas e 72 

indivíduos arbóreos isolados; manejo e monitoramento de fauna silvestre; subestação de 

energia (138/13,8 KV); 1 gerador; 2 estações de tratamento de água, 3 unidades de 

tratamento de efluentes (2 industriais e 1 sanitários); 01 (uma) unidade de pirólise 

(tratamento de resíduos orgânicos), com gasômetro de 1.000 m³, para armazenamento 

do gás de síntese, no Município de Seropédica, para: (i) alterar o objeto, face às 

alterações ocorridas no projeto da unidade fabril, passando para: “concepção, 

localização e instalação de indústria de produtos embutidos (salsicha) salsicharia com 

capacidade total de 7,6T/h; terraplenagem (138.000m³); supressão de vegetação: 

0,91ha em estágio inicial de regeneração, 0,88ha de cercas vivas e 72 indivíduos 

arbóreos isolados; manejo e monitoramento de fauna silvestre; uma subestação de 

energia principal (36/13,8kv) e três secundárias (13,8kv/380v); uma estação de 

tratamento de água (capacidade de 30m³/h) e uma estação de tratamento de efluentes 

(capacidade de 25m³/h)”; (ii) alterar as condições de validade 06, 07, 08, 27, 28, 30 e 

39, conforme textos a seguir: “06 - Apresentar, previamente ao INEA, junto ao 

cronograma de execução da pré-operação da atividade, para análise e aprovação: 6.1. 

Plano de comissionamento da Estação de Tratamento de Efluentes, relacionando o 

aumento gradativo da geração de efluentes industriais, com o aumento da produção, 

acompanhado dos parâmetros de controle (como oxigênio dissolvido, formação do 

lodo, temperatura, pH, DQO, entre outros) e as respectivas frequências de análise, de 

forma que ao término do comissionamento, a eficiência do tratamento seja 

comprovada, mediante o atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos na 

legislação ambiental vigente; 6.2. Plano de monitoramento de emissão de odor, 

contemplando a descrição técnica da(s) metodologia(s) e os pontos de medição”; “07 - 

Apresentar relatório final da eficiência da Estação de Tratamento de Efluente com os 

respectivos laudos de análise de efluente, contemplando os seguintes parâmetros: 

vazão, pH, temperatura, óleos e graxas vegetal e animal, óleos e graxas mineral, 

MBAS, RNFT, Metais, materiais sedimentáveis, DBO (de cada corrente de entrada), 

DBO (entrada do flotador e do biológico), DBO (saída), DQO (de cada corrente de 

entrada), DQO (entrada do flotador e do biológico), DQO (saída), Nitrogênio 
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Amoniacal, sulfeto, cloreto e toxicidade”; “08 - Apresentar, durante o período da pré-

operação, relatório do teste de desempenho do sistema de controle atmosférico da 

caldeira, através de amostragem isocinética das emissões de poluentes pela respectiva 

chaminé, em conformidade ao NOP-INEA-01 - Programa de Monitoramento de 

Emissões de Fontes Fixas para a atmosfera – PROMON AR, aprovada pela Resolução 

CONEMA n°. 84, de 05.10.2018 aprovada no D.O.E.R.J em 17.10.2018 (retificada em 

22.10.2018), contemplando os seguintes parâmetros: Material Particulado (MP); 

Óxidos de nitrogênio (NOx) e Monóxido de carbono (CO)”; “27 - Implantar, conforme 

projetos apresentados, as Estações de Tratamento de Água e de Efluentes, e suas 

respectivas drenagens; contenção e impermeabilização em todas as áreas de 

armazenamento e manipulação de produtos químicos, inclusive nas áreas de 

abastecimento, com risco de contaminação”; “28 - Instalar sistema de controle 

atmosférico dos gases provenientes da caldeira, conforme proposto”; “30 - Instalar 

sistema de tratamento de odores na Estação de Tratamento de Efluentes, nas suas 

respectivas fontes de contribuição para este aspecto, exceto que seja comprovado, 

durante o período de pré-operação, a não percepção de odores proveniente da mesma 

fora da área do empreendimento”; e “39 - Incluir na lista das espécies nativas que 

serão utilizadas no projeto de reflorestamento mudas de espécies ameaçadas de 

extinção pertencentes ao Bioma Mata Atlântica, inclusive 50 indivíduos da espécie 

“Tabebuia cassinoides”; (iii) excluir as condições de validade 8.1, 8.2, 25, 29 e 46; (iv) 

incluir as condições de validade a seguir: “Não construir e instalar os tanques de 

amônia e os sistemas relacionados antes da aprovação do Estudo de Análise de Risco 

pelo INEA”; e “Instalar sistema de controle atmosférico para emissão de amônia pela 

descarga das válvulas de segurança relacionados ao sistema de refrigeração, conforme 

proposto” - GELIN 

 

5. E-07/200.392/1999 - Davis Produtos Sintéticos e Serviços Ltda. 

Fabricação de produtos químicos para processo de limpeza industrial e para tratamento 

de superfícies metálicas; de graxas industriais; e de inibidores para tratamento de águas 

industriais, no Município do Rio de Janeiro – GELIN 

Licença de Operação 

 

 

 



Folha 4 de 4 

6. E-07/506.648/10 - Minuano Petróleo Ltda. 

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

separadora de água e óleo, parte do escritório e parte do pátio impermeabilizado) na 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) de um córrego sem nome, no Município do Duque 

de Caxias – GELIRH 

Renovação da Licença de Operação (LO IN030935) 

 

7. PD-07/014.36/18 - WM Transtadora de Combustível e Cargas Ltda. 

Transporte rodoviário de produtos perigosos da classe de risco 3, em todo o território do 

Estado do Rio de Janeiro - GELRAC 

Renovação da Licença de Operação (LO IN027709) 

 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


