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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 13/09/2019 – Horário: 12h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 496ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/002.2561/16 – Deyverson Zão Rodrigues Me 

Ratificar a decisão do Conselho Diretor em sua 453ª Reunião Ordinária de 

Licenciamento Ambiental, do dia 24/10/18, referente à aprovação da Licença Prévia e 

de Instalação para extração de areia em leito de rio destinada à construção civil 

utilizando balsa com bomba de sucção, segundo ANM 890.001/16, em área de 49,91ha, 

no Município de Sumidouro – SUPRID 

 

2. PD-07/009.66/18 – Dener Sias de Andrade Me 

Deliberar quanto ao recurso ao indeferimento (IND IN003143) do requerimento de 

Licença de Operação para a atividade de aparelhamento de mármore, ardósia, granito e 

pedras em chapas e placas – inclusive cantoneiras, pedras para tanques, pias, etc, no 

Município de São Sebastião do Alto - SUPRID 

 

3. PD-07/014.857/17 – Dois Arcos Construções e Gestão de Resíduos Ltda. 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN003157) referente ao aterro sanitário com 

célula de 260.000m² para a disposição de resíduos classe II A (domiciliares, varrição, 

extraordinário similar ao domiciliar, resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos D, 
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A e E tratados), no Município de São Pedro da Aldeia, para: (i) alterar o objeto da 

licença, passando para: “Implantar aterro sanitário com célula de 260.000m² para a 

disposição de resíduos classe IIA (domiciliares, varrição, extraordinário similar ao 

domiciliar, resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos D, A e E tratados), e 

Sistema de tratamento de chorume”; e (ii) incluir as seguintes condicionantes: “Para a 

utilização do efluente tratado no cinturão verde a Dois Arcos deverá apresentar estudo 

específico onde comprova a viabilidade ambiental, este deverá concluir qual a 

concentração máxima de nitrogênio que o solo é capaz de receber. O estudo deverá ser 

apresentado ao INEA antes do início da pré-operação para sua aprovação e 

consequente autorização de lançamento”; “Realizar pré-operação do sistema por um 

período de 90 dias informado previamente ao INEA a data de início da atividade”; e 

“Apresentar ao requerer averbação para a operação do Sistema de Tratamento de 

chorume um relatório com os resultados semanais para DQO e Nitrogênio Amoniacal 

Total, sólidos em suspensão total, cloreto e mensal para os demais parâmetros da 

Resolução CONAMA 430/11. Destacar os parâmetros cujo resultados se apresentaram 

não conforme com a Resolução CONAMA 430/11 bem como justificá-los” - GELANI 

 

4. PD-07/014.919/17 – Bio Gera Energia Locações de Máquinas e Equipamentos 

Industriais Ltda. 

Unidade de geração de energia elétrica, por meio da recuperação térmica da queima de 

biogás proveniente da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Barra Mansa, com 

potência de 2MWe, além de 200 metros de Linha de Transmissão de energia elétrica 

interna ao terreno da CTR, no Município de Barra Mansa – GELANI 

Licença de Instalação/19) 

 

5. E-07/002.3282/19 - Ciclus Ambiental do Brasil S.A. 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN048547) referente à implantação de Centro 

de Tratamento de Resíduos (CTR) Rio, que contemplará um aterro sanitário de resíduos 

sólidos urbanos e industriais não perigosos (classe II) e a readequação operacional e de 

layout em área contígua aos dois subaterros (AS1 e AS2), de modo a unificá-lo num 

único maciço, instalação de 5 (cinco) unidades de queima (flares) com capacidade de 

5.000Nm³/h cada, 5 novos sopradores centrífugos (7.500Nm³/h cada) a serem 

incorporados à planta existente; 3 módulos de compressão (4.000Nm³/h cada) para pré-

purificação de biogás, no Município de Seropédica, para: (i) alterar o objeto, de modo a 
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incluir a implantação de sistema de osmose inversa com capacidade máxima de 

tratamento de 1.000m³/d, passando para: “Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos 

e industriais não perigosos (classe II) constituído pelos subaterros AS1, AS2 e AS3, 

Sistema de queima (05 flares de 5.000Nm³/h, 05 sopradores de 7.500Nm³/h, 03 módulos 

de compressão) e unidade de tratamento de chorume por osmose inversa (1.000 m³/d)”; 

e (ii) incluir a condição da validade: “30 - Pré-operar o módulo de osmose reversa pelo 

período de 90 dias, apresentando na ocasião do requerimento de averbação na LO 

Relatório de eficiência junto aos respectivos laudos de análise e relatórios emitidos 

pelo sistema operacional, contemplando as vazões diárias e totais de chorume tratado, 

concentrado e permeado” - GELANI 

 

6. E-07/201.879/06 - Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) 

Averbação da Licença de Operação (LO IN045016) referente à Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE) Sarapuí com capacidade de 1,5m³/s, unidade de secagem térmica de 

lodo, recebimento de efluente de limpeza de fossa, tratamento de chorume pré-tratado 

em no máximo 1 % (v/v) da vazão média de esgoto afluente, no Município de Belford 

Roxo, para alterar o objeto, de modo a incluir a Estação Elevatório de Esgoto Santo 

Elias, passando para: “Sistema de coleta e tratamento de Esgoto de Sarapuí, onde 

contempla: a Estação de Tratamento de Esgoto Sarapuí, com capacidade de 1,5m3/s, 

unidade de secagem térmica de lodo, recebimento de efluente de limpeza de fossa, 

tratamento de chorume pré-tratado em no máximo, 1% (v/v) da vazão média diária de 

esgoto afluente, no Município de Belford Roxo, além da Estação Elevatória de Esgoto 

Santo Elias, no Município de Mesquita” - GELANI 

 

7. E-07/002.9599/17 - Franchini & Vivas Consultoria e Engenharia Ltda. - Epp 

Averbação da Licença Prévia e de Instalação (LPI IN046322), referente à atividade de 

dragagem de manutenção, visando à retirada e destinação final de um volume estimado 

de 98.700m³ (noventa e oito mil e setecentos metros cúbicos) de sedimentos de natureza 

aluvionar acumulados na desembocadura do Rio Jequiá na Baia de Guanabara, no 

Municiípio do Rio de Janeiro, para a inclusão das seguintes condições de validade: “28. 

Dispor em terra todo o volume a ser dragado, desde que: 28.1 Apresentar Plano de 

Dragagem, para prévia aprovação, contendo metodologia e procedimentos da 

atividade; 28.2 Apresentar ao INEA, para prévia aprovação, o projeto executivo 

visando à disposição de todo o material a ser dragado em terra; 28.3 O material 
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dragado que apresentar a Concentração de Mercúrio (Hg) acima do valor de 

referência nível 2, deverá ser destinado e licenciado a um CTR compatível com a 

qualidade e grau de contaminação do material dragado, de acordo com o que 

preconiza a Resolução CONAMA Nº454; 28.4 Apresentar o comprovante de 

contratação de serviços de empresa em conformidade com as caracterizações físicas e 

químicas respeitando totalmente a legislação atual para o transporte desses resíduos 

até seu destino final; 28.5 Ficará dispensado a realização dos Ensaios 

Ecotoxicológicos no caso da disposição de todo o volume a ser dragado em terra; 28.6 

O material dragado caracterizado como areia não poderá ser comercializado sem 

comprovar a anuência da Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração - 

ANM, antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 28.7 O material 

dragado caracterizado como areia natural de ambiente salino/salobro, sem 

processamento poderá ser disposto em RCC ou ATT; 28.8 O material dragado que 

apresentar valores de referência acima do nível 2 não poderá em hipótese alguma ser 

misturado ao material caracterizado como areia; 29 Fica terminantemente proibido o 

alijamento em Cavas Submersas justificada pela Ação Civil Pública Processo N° 

00060.03.2014.8.19.0001, e que após a conclusão da AAI determinou que, todos os 

descartes na Baía de Guanabara deverão ser realizados no Ponto “F”.” – CEAM 

 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


