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PAUTA DE REUNIÃO 

 

Data: 20/09/2019 – Horário: 12h 

Local: Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

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

Objeto: 497ª Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental do Condir 

Participantes: Membros do Conselho Diretor 

 

Assuntos: 

 

1. E-07/506.615/11 – Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 

(CEHAB-RJ) 

Continuação da implantação de um empreendimento imobiliário popular de 

parcelamento do solo, numa área de 66.380,00m2, onde 21.935,59m2 de área, a qual será 

reservada para 188 casas populares, sendo 182 casas comuns e 06 casas acessíveis, e 

toda a infraestrutura necessária ao empreendimento, no Município de Laje do Muriaé - 

SUPBAP 

Renovação da Licença Prévia e de Instalação (LPI IN018253) a ser transformada em 

Licença de Instalação 

 

2. E-07/200.681/02 – Concessionária Águas de Juturnaíba S.A. 

Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário (Sistema ETE Caju), composto por 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Caju), em nível terciário (Wetland), com vazão 

máxima de 18 l/s, 29.532km de rede separativa; 14 Estações Elevatórias de Esgoto 

(EEE), Poços de Visita, tubulações de recalque e o ponto de lançamento de efluente 

tratado, no Município de Silva Jardim – SUPLAJ 

Renovação da Licença de Operação (LO IN000013) 
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3. E-07/002.18113/13 – IBR - Lam Laminação de Metais Ltda. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN026408) referente à fabricação de produtos 

semi-elaborados e acabados de cobre, através de processos metalúrgicos de fundição e 

laminação de sucatas de cobre e catodos de cobre, no Município de Itatiaia, para 

prorrogar o prazo de validade por mais 4 anos – SUPMEP 

 

4. E-07/002.233/16 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) 

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

200 l/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 

 

5. E-07/201.459/05 - Fechaduras Hela de Friburgo Ferragens Ltda. 

Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de edificações (ETDI, 

laboratório, vestiário masculino, almoxarifado, niquelagem, área de circulação, pátio 

coberto (Injetora de Zamack), pátio descoberto, parte do muro de divisa da propriedade, 

parte do galpão de tornearia e manutenção, parte do novo galpão (nova ETDI) e 

estacionamento) na Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Córrego Dantas, no 

Município de Nova Friburgo - GELIRH 

 

6. E-07/002.11145/15 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) 

Averbação da Licença de Operação (LO IN046920) referente à Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) São Gonçalo II, com capacidade de 450 l/s, composta por tratamento a 

nível secundário com aeração por injeção de oxigênio, no Município de São Gonçalo, 

para rever a condição de validade n° 13 – GELANI 

 

7. E-07/504.855/09 – CSN Cimentos S.A. 

Produção de cimento Portland, estimada em 2.400.000t/a, concomitantemente à 

recuperação ambiental da área impactada com passivo decorrente da contaminação do 

solo e águas subterrâneas, no Município de Volta Redonda – GELIN 

Licença de Operação a ser transformada em Licença de Operação e Recuperação 
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8. PD-07/014.668/17 – Ambev S.A. 

Averbação da Licença de Instalação (LI IN002348), referente à instalação e substituição 

de equipamentos relativos à produção de cerveja e refrigerante; implantação de uma 

nova linha de envase de cerveja em garrafas (L541, de capacidade para 15.000 

garrafas/hora); adequação do sistema de tratamento de efluentes; realização de 

intervenções civis na rede de drenagem de efluente industrial e ampliação da área 

construída da fábrica em 450m² para implantação de uma nova adega de fermento e 

central CIP, no Município de Cachoeiras de Macacu, para: (i) alterar o objeto, passando 

para: “Instalar e substituir equipamentos relativos a produção de cerveja e 

refrigerante; implantar uma nova linha de envase de cerveja em garrafas (L541, de 

capacidade para 15.000 garrafas/hora); adequar o sistema de tratamento de efluentes; 

realizar intervenções civis na rede de drenagem de efluente industrial e ampliar a área 

construída da fábrica em 450m² para implantação de uma nova adega de fermento e 

central CIP; implantar uma baia de recebimento/transferência de bebidas, um sistema 

para circulação de etanol para refrigeração da adega de fermentação, um sistema de 

osmose reversa na ETA, uma nova linha de envase de latas (Linha Craft-L512) e um 

tanque de nitrogênio e inclusão de novas matérias-primas e insumos” e, (ii) prorrogar o 

prazo de validade por mais 15 meses - GELIN 

 

9. E-07/002.2588/15 - A Cupello Transportes Ltda. 

Averbação da Licença de Operação (LO IN0030510) referente ao transporte rodoviário 

de produtos perigosos das classes de risco 3 (líquido inflamável) – gasolina, óleo diesel 

e etanol – e 9 (substâncias perigosas diversas) – biodiesel, em todo o Estado do Rio de 

Janeiro, para incluir no objeto da licença: (i) a atividade de transporte rodoviário de 

resíduos classes I, IIA e IIB; e (ii) os produtos tolueno, benzeno e xileno – GELRAC 

 

10. E-07/002.3927/16 - Econit Engenharia Ambiental S.A. 

Dar ciência da substituição de veículos da frota licenciada por meio da Licença de 

Operação (LO IN0036126) referente às atividades de coleta e transporte rodoviário de 

Resíduos Sólidos Urbanos e Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos grupos A e E, 

em todo território do Estado do Rio de Janeiro, conforme Parecer Técnico de Averbação 

de Licença de Operação nº GELRAC-PT- 0304/2019 – GELRAC 
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11. E-07/512.574/12 - Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) 

Construção de duas esferas para armazenamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), 

uma no Terminal Aquaviário da Ilha Redonda (TAIR) e outra no Terminal Aquaviário 

da Ilha Comprida (TAIC), no Município do Rio de Janeiro – GELRAC 

Renovação da Licença de Instalação (LI IN023827) 

 

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2019. 

 

Claudio Barcelos Dutra 

Presidente do INEA 

Id. Funcional nº 5097726-1 


