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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 09/08/2019 – Horário: 11h:30min 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 492ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/002.00233/16 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) 

Sistema de Tratamento de Água - ETA, composto por 03 módulos com vazão total de 

200L/s, captação, elevatória, assentamento de adutora de água tratada com 3.070 metros 

de extensão, adutora de água bruta com 70,00 metros de comprimento, reservatório de 

distribuição com volume de 2.500m3 e assentamento de 1.530 metros de tronco 

alimentador, no Município de Barra do Piraí - SUPMEP 

Licença de Instalação 

 

2. E-07/201.755/06 – Suga Tudo Limpezas Industriais Ltda. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN044456), referente à coleta e transporte 

rodoviário de resíduos provenientes de sistema de esgotamento sanitário (galerias, 

fossas sépticas, filtros, caixas de gordura, ETE e banheiros químicos) e sistemas de 

drenagem pluvial, resíduos líquidos oleosos e químicos (Classe I) e Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), em todo território do Estado do Rio de Janeiro, para: (i) alterar o 

objeto, com a inclusão de transporte de resíduo classe I e II, transporte de resíduos de 

construção civil classes A, B, C e D e transporte de resíduos de serviço de saúde, dos 

grupos A, B e E, passando para: “coleta e transporte rodoviário de Resíduos Sólidos 
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Urbanos (RSU), resíduos não perigosos (Classes IIA e IIB), resíduos perigosos (Classe 

I), resíduos de construção e demolição civil (Classes A, B, C e D), resíduos de serviços 

de saúde dos Grupos A (1,2 e 4), B, D e E, efluente industrial (água oleosa) e efluentes 

sanitários”; (ii) alterar as condições de validade n° 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20 e 23, passando para: “5- Requerer a renovação desta licença no mínimo 120 dias 

antes do vencimento do seu prazo de validade, de acordo com artigo 27 do Decreto 

Estadual nº 44.820, de 02.06.2014. Para a solicitação de prorrogação de prazo da 

licença, deverá ser atendido o disposto no artigo 28 do referido Decreto; 6- Atender à 

NOP-INEA-35 - Sistema OnLine de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema 

MTR, aprovada pela Resolução CONEMA nº 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.R.J. 

de 13.03.18; 9- Atender às NBRs 7.500, 7.501, 7.503, 9.735, 13.221, 14.064, 14.619, 

15.480 e 16.173, da ABNT; 11- Identificar os veículos coletores com o nome e o 

telefone da empresa, número da licença do INEA e número do veículo coletor de 

acordo com os anexos II da NOP-INEA-26, NOP-INEA-27 e NOP-INEA-28; 12- 

Operar apenas com veículos para transporte de resíduos e efluentes devidamente 

monitorados e rastreados, nos termos da Lei Estadual Nº 6.862, de 15.07.14; 13- 

Operar apenas com veículos adequados aos resíduos transportados e devidamente 

certificados pelo DETRAN estadual e, no caso de cargas a granel, também pelo 

INMETRO; 14- Manter os veículos em condições adequadas de manutenção e dotá-los 

de equipamentos necessários a situações de emergências, acidentes ou avarias; 15- 

Portar nos veículos os documentos relativos aos resíduos e efluentes transportados, 

incluindo ficha de emergência, manifesto de transporte de resíduo e plano de 

emergência; 16- Portar nos veículos os rótulos de risco e painéis de segurança 

adequados aos resíduos e efluentes perigosos transportados; 17- Destinar os resíduos e 

efluentes coletados somente em locais apropriados e devidamente licenciados pelo 

órgão ambiental; 19- Apresentar ao INEA, anualmente, em meio digital, cópias dos 

Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) emitidos pelo DETRAN, 

para todos os veículos utilizados no transporte dos resíduos e efluentes, inclusive os 

novos adquiridos; 20- Manter atualizados as Carteiras Nacionais de Habilitação dos 

Motoristas (CNH) de todos os motoristas e os Certificados de Curso Especializado de 

Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP) para os motoristas responsáveis pelo 

transporte dos produtos e resíduos perigosos; e 23- Realizar exercícios simulados a 

cada 12 meses para avaliação do Plano de Atendimento Emergencial - PAE, conforme 

NBR 15.480, encaminhando ao INEA uma cópia do plano em papel e outra em meio 
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digital, sempre que houver mudança significativa, principalmente na coordenação da 

Equipe de Emergência e nos telefones de contato”; e (iii) incluir as seguintes condições 

de validade: “32- Apresentar, na ocasião do requerimento de renovação, o relatório de 

cumprimento às condições de validade da licença ambiental e o Cadastro de 

Transportadoras, contemplando minimamente a atualização da frota de veículos e 

listagem dos motoristas; 33- Atender a NOP-INEA-27 - Norma Operacional para o 

Licenciamento de Atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos da 

Construção Civil (RCC), aprovada pela Resolução INEA nº 114, de 17.04.2015, 

publicada no D.O. de 24.04.2015 e no BS nº 71 de 04.05.2015; 34- Atender a NOP-

INEA-28 - Norma Operacional para o Licenciamento de Atividades de Coleta e 

Transporte Rodoviário de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), aprovada pela 

Resolução INEA nº 112 em 17.04.2015, publicada no D.O. de 24.04.2015 e no BS nº 67 

de 27.04.2015; 35- Atender a Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 que 

aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de 

Produtos Perigosos; 36- Atender a Resolução CONAMA Nº 358 de 29.04.2005, 

publicado no DOU em 04.05.2005 que dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos resíduos dos serviços de saúde; 37- Atender a Resolução RDC Nº 222, de 28 de 

Março de 2018, publicada no D.O.U de 29.03.2018, que Regulamenta as Boas Práticas 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 38- Manter atualizados os 

Certificados de Inspeção Veicular (CIV) e os Certificados de Inspeção para o 

Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) para os veículos utilizados no transporte dos 

resíduos e efluentes perigosos; 39- Efetuar os serviços de apoio à frota como 

manutenção, lubrificação e lanternagem dos veículos somente com empresas 

licenciadas para tais atividades, mantendo os comprovantes à disposição da 

fiscalização” - SUPMA 

 

3. E-07/002.13265/17 - Iate Clube de Itacuruçá 

Iate Clube Itacuruçá, composto de uma marina, visando a guarda de embarcações de 

lazer de pequeno e médio porte, composta de treze hangares, quatro rampas, cais, doze 

vagas molhadas, clube, dependências administrativas, apoio, comércio de produtos 

náuticos, lazer, estacionamento e oficinas, com uma área construída de 13.228,45m², 

num terreno de 29.104,25m², no Município de Mangaratiba - SUPBIG 

Licença de Operação 
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4. E-07/202.593/06 – Areal Porto Graúna Ltda. 

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

8,5 hectares, contida na poligonal do processo ANM 890.812/14, com produção 

máxima mensal de 4.000m³ e uso de draga de 8”, no Município de Paraty – SUPBIG 

Renovação da Licença de Operação (LO FE013668) 

 

5. E-07/204.147/03 - Infineum Brasil Ltda. 

Produção de aditivos (melhorador de viscosidade, dispersante e pacote de aditivos) para 

óleos lubrificantes em concomitância com a recuperação ambiental de áreas 

contaminadas, no Município do Rio de Janeiro - GELIN 

Renovação da Licença de Operação (LO FE011501) a ser transformada em Licença de 

Operação e Recuperação 

 

6. E-07/200.228/05 - Petroquim Indústria e Comércio Ltda. 

Fabricação de óleos lubrificantes, no Município do Rio de Janeiro - GELIN 

Licença de Operação 

 

7. E-07/203.525/05 - Triunfo Logística Ltda. 

Deliberar acerca do pedido de reconsideração do requerente quanto às condições de 

validade n° 52 a 55 da Licença de Operação e Recuperação (LOR IN039450) - GELIN 

 

8. E-07/002.7379/16 – Laticínios Pedra Selada Ltda. 

Deliberar quanto ao pedido de reconsideração da decisão do CONDIR referente ao item 

4, da Ata da 467ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, do dia 13/02/2019, 

que trata do requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para 

captação de água bruta em curso d’água superficial (2 pontos) e lançamento de efluentes 

tratados, no Município de Resende – GELIRH 

 

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

Averbação da Autorização Ambiental (AA IN003890), referente à autorização para 

intervenção (parte de uma loja) em área parcialmente inserida na Faixa Marginal de 

Proteção (FMP) do Rio Paraíba do Sul, no Município de Barra do Piraí, para excluir 

condição de validade n° 7 – GELIRH 
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10. PD-07/014.615/18 - APELABATA - Associação dos Pescadores Livres e Amigos 

da Barra da Tijuca e Adjacências 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (salão, depósito, 

quarto e banheiro) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) da Lagoa da Tijuca (canal da 

Barra), no Município do Rio de Janeiro – GELIRH 

Autorização Ambiental 

 

11. PD-07/014.482/16 – Clube Comary 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (três quadras 

esportivas, quiosque, caixa d’água e cisterna, ginásio, área dos funcionários e 

administração) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Paquequer e do córrego 

sem nome, no Município de Teresópolis – GELIRH 

Autorização Ambiental 

 

12. E-07/203.397/08 - Sanber Indústria Mecânica Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (parte de um 

galpão e parte do pátio de sucata metálica) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) de um 

córrego sem nome, no Município de Cordeiro – GELIRH 

 

13. E-07/002.9726/13 - José Ezael Pires 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (dois galpões, 

baia 1, baia 2, baia 3, baia 4, baia 5, baia 6, baia 7, depósito, tanque A - estabilização, 

tanque B, tanque C, tanque D, tanque E, tanque biogestor e leito de secagem) na Faixa 

Marginal de Proteção (FMP) do córrego sem nome, no Município de Duque de Caxias – 

GELIRH 

 

14. E-07/002.2525/18 – Palmira de Jesus Teixeira 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (quatro casas e 

uma piscina) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do córrego sem nome, localmente 

conhecido como Córrego Frio, no Município de Itatiaia – GELIRH 

Autorização Ambiental 

 

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019. 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


